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«Наїді політики 1 депутати, очевидно, не 
розуміють, в якому важкому становищі зна
ходиться нині Україна: не згоден —18,3 %; 
почасти згоден, почасти ні —12,9 %; згоден 
— 62,1 %; затрудняюсь відповісти —6,7 %».

Дані соціологічної служби Соціс-Гелап 
за листопад 1994 року.

«Коли ви ваажасте, що освіта надто дорого 
коштує, спробуйте, почім невіглаством

Дерек Бок, президент Гарвардського 
університету

Книга ця не претендує на істину в останній 
вступ інстанції. Можливо, автори в чомусь І помиля

ються. Але досліднику не годиться боятися 
ймовірної помилки, як чесному воякові — випадкового поранен
ня. Та й взагалі, будь-яку наукову думку не варто висловлю
вати, якщо допускати, що її не можна заперечувати. Процес 
мислення завжди діалогічний, а претензія на монологічне
менторство — вірний показник деградації.

Головна тема дослідження — Україна, її проблеми І клопоти,
а головні з них — пошук свого місця в світі, уміння відчути і 
осягти виклик часу. Ця тема, як на нашу думку, політично 
нейтральна, бо вимагає аналізу набагато глибших сфер людсь
кого буття, ніж політика з її чварами та придвідним інтриганс
твом. Автори намагалися неупереджено і дійти до означення 
ролі різних політичних течій — більшовизму, націоналізму, кон
серватизму, радикалізму тощо, оскільки всі вони є представни
ками тих чи Інших верств або груп населення, з яких 1 
складається український народ.

В цілому автори намагаються дотримуватися Історіософсько
го напрямку дослідження, бо саме цього, очевидно, бракує 
сучаснику: тільки відчуваючи глибинне підгрунтя Історії, тільки 
осягнувши висоту життєвих потреб грядущого третього тисячо
ліття можна дійти критеріїв в оцінці'швидкоплинного перебігу 
дня нинішнього. Нехтуючи примітивно-архаїчним замилуванням
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минулого, ми переконані, що лише знання ці. чої історії дасть 
нам можливість подолати її сліпу інерцію, вирватись із неї і 
вдатись до конструктивної діяльності, самоорганізації суспіль
ного процесу, замість борсатись в хаосі поточних подій.

Дійсно, конкретна, жива реальність у своїй неповторності є 
завжди розмитою і заплутаною. Щоб точно орієнтуватися в ній, 
слід за зовнішнім хаосом житейської ситуації вбачати складну 
анатомію моменту, а не задовольнятися закликами до «здорового 
глузду». Останній, на відміну від наукового аналізу, вдоволь- 
няється позірною оцінкою, вважає, що суть будь-якого явища 
лежить на поверхні.

Становище ускладнюється тим, що не дійшовши тями, що 
з нами коїться, проповідники житейського глузду з такою 
впевненістю висловлюються про будь-яке явище, нібито мають 
абсолютне І безапеляційне уявлення про все на світі. Іноді 
виникає враження, що вони свідомо ігнорують дійсність і 
оперують своїми «ідеями», щоб заслонити собі погляд на наше 
життя, перед яким страшно стати віч-на-віч, оскільки в ньому 
панує хаос, де губиться сенс буття і перспективи. Тоді «ідеї» 
стають заклинаннями, покликаними відігнати реальність — її 
місце заміняє риторика, позерство І внутрішнє лицемірство.

Справжній вибух пробудження політичного життя в неза
лежній Україні, зрозуміла річ, мав і свій зворотній бі|к — мітингові 
пристрасті останніх років винесли на поверхню цілий легіон 
лссвдоінтелектуалів. В політичних колах стала прослідковува- 
тись нерівновага між складною витонченістю посталих проблем 
і якістю політичної культури. В цьому і полягає основна трагедія 
поточного моменту, яка й дедалі, очевидно, буде збільшуватись, 
якщо цьому активно не протидіяти.

Протидіяти, звісна річ, не силовим пресингом, а інтелекту
альним штурмом. Прикро слухати, як донсдавно шановані 
культурні люди на догоду скороспілим мітинговим трибунам 
стали розмовляти на найелементарнішому рівні, повторюючи 
банальні пропагандистські загальники, апелюючи не до найви
щих набутків світової творчої думки, а до спорохнявілих 
концепцій столітньої давності, аби тільки вони мали національне 
забарвлення. Входження України у світову співдружність таким 
робеч забезпечити не вдасться.

Певна розгубленість вітчизняних істориків перед наступом 
войовничої ординарности привела до того, що нинішня політична 
еліта потерпає від неймовірного незнання історії. 1 це вкрай
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небезпечно, бо історичне знання є найвищою запорукою збере
ження і примноження цивілізаційних засад новітньої нації-до- 
ржави, бо натомість нам загрожує інволюція, регрес до варварства 
— до наївності і примітивізму людини, яка не може мати 
майбутнього, бо не усвідомлює свого минулого і борсається в 
хаосі сьогодення.

Нова нація-держава може самоорганізуватися лише на 
шляху переосмислення власної Історії. Творча уява на перших 
порах стає могутньою потугою в державотворчому процесі — і 
спроможність народу визначається мірою власної уяви.

На превеликий жаль місце істориків у нашому суспільстві 
часто стали посідати філологи, культивуючи тезу про примат 
спільності крові і мови в процесі утворення нації. Виведення 
першоджерел української нації до трипільської культури має 
приблизно такий же сенс, як трактування німців Римської імперії 
німецького народу — римлянами.

Ні спільність крові, ані спільність мови самі но собі не 
творять нації. Нація, в тому розумінні, як це слово трактується 
в світовій науковій думці вже понад сторіччя є нічим іншим, 
як єдністю держави і спільноти, якою вона править. Поступове 
досягнення однорідності расово-національного тину І мовної 
однорідності є наслідком попереднього політичного об’єднання. 
Держава поступово, але неухильно сама відіграє роль універ
сального перскладача-драгомана.

Час би вже зрозуміти, що коли держава і влада будуть 
засновані на облуді, суспільство не може мати тієї еластичної 
міці, яка необхідна для важкого завдання — гідно вторувати собі 
шлях в історії, відстояти свої природні кордони. Здобуття 
незалежності викликало серед широкого загалу неймовірну 
жадобу творити, але біда в тому, що в цілому мало хто знає, 
що ж слід творити. І це трагічно. Коли індивід не має чіткого 
уявлення, до чого прикласти своє життя, весь сене існування 
розхитується, втрачає пружність І форму. Бо жити — це прагнути 
чогось, простувати до якоїсь мети. Ідеал майбутнього повинен 
вносити сенс в сьогодення. Коли його немає — жадоба творення 
М.оже переродитися в бунт мас, який замість переходу до нової 
системи самоорганізації народу може виродитись в катастрофу.

1 це не просто теоретичні розумування — за даними соціоло
гічного опитування, проведенного службою Соціс-Гелап на
прикінці 1994 року, передчуття громадянського протистояння 
висловила значна частина населення України. На запитання
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«Наскільки велика вірогідність громадянської війни в Україні?» 
відповіді розділилися таким чином: дуже вірогідна — 4,8 %; 
скоріше вірогідна —15,0 %; наскільки вірогідна, настільки й ні 
— 17,1 %; скоріше невірогідна — 30,5 %; зовсім невірогідна — 
21,5 %; не знаю —11,1 %.

Такими даними не слід легковажити. Не об'єднана держав
ницькою Ідеєю, системою соціально-культурних цінностей маса 
населення схильна діяти на власний розсуд, бунтує проти 
власного призначення самоорганізації і структурування суспіль
ства, повстає врешті-решт проти самої себе. 1 це — трагічно, бо 
всяке життя це боротьба й зусилля бути самим собою.

Наше призначення—стати нацією-державою — не підлягає 
дискусії. Приймаючи його, ми набуваємо аутентичності. Ясні 1 
чіткі риси нашого призначення мають бути чітко сформульовані 
й самоусвідомлсні, прийняті як такі, що не підлягають сумніву. 
Дефіцит світоглядних засад породжує хаос і варварство, розгул 
пристрастей, жадань І ненависті. Поряд із шантажем насильства 
щодо окремої особи культивується шантаж висміювання щодо 
історичного минулого, дня вчорашнього з тією метою, щоб 
пересічна людина зреклась свого обов’язку перед пам’яттю 
минулих поколінь І стала сліпим знаряддям в руках новоявлених 
ділків. Широкий розгул пристрастей, звісна річ, надає добі 
перемін певного шарму, але це — шлях в нікуди. Лише уста
леність поглядів дає основу органічній структурі ладу, порядку 
і впевненості в завтрашньому дні.

Час руїни розпочинається відтоді, коли іде поголос, що старі 
закони мають ось-ось відмінити. Тут не йдеться про постання 
нових норм, які мають витіснити старі — це була б природня 
річ. Біда в тому, що нові ще не з’явилися на овиді, а підприємливі 
ділки тим часом користаються з нагоди зажити без законів. 
В цих обставинах новоявлений політик чи бізнесмен, внутрішньо 
відчуваючи себе простаком, вдається до проголошення простац
тва І свого містечкового житейського глузду, свого локального 
інтересу в ранг норми й відмовляється визнавати вищі державні 
цілі й Інстанції.

Коли ці норми нав’язуються цілому народу, то не дивно, 
що світ навколо нас демо; лізується. Не дивно й Інше — що 
щораз гучнішим стає людський щемннй стогін, благаючий, щоб 
хтось врешті-решт взяв владу в руки і визначив порядок, заняття 
й обов’язок. Та ж служба Соціс-Гелап інформує: 64 відсотка
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населення України переконано в тому, що порядок в країні слід 
навести якнайскоріше і будь-якою ціною. А де насторожує.

Насторожує тим, що пересічна людина, не усвідомлюючи 
загальних закономірностей і етапів самоорганізації суспільства, 
нехтуючи нормами І принципами цивільної законності, засад- 
ничими інтелектуальними позиціями, на які слід посилатися в 
диспуті, діалозі — відкидає саму необхідність мислити, роздуму
вати і закликає «покінчити з балаканиною». Тим самим 
відкидається найсуттєвіша прикмета культури—діалогічність — 
починаючи з приватної розмови і кінчаючи парламентськими 
чи науковими дискусіями.

Проголошення культу «безпосередньої дії», «політики доко
наних фактів» — те, що вчора було лиш людським поголосом — 
сьогодні вже легалізується в напівофіційну норму. А означає 
це одне — зрікаючись культурного співжиття, унормованого 
набуткамн цивілізованих принципів, ми торуємо тим самим 
шлях до варварського співжиття. Люмпснізована однорідна маса 
вимагає від державної влади конфронтаційних дій, які б знищили 
будь-яку супротивну групу. Де вже тут говорити про засади 
лібералізму?! Право не мати рації, глузд безглуздя — чи не 
основна це прикмета поточного моменту?

Згадати хоча б еволюцію нашого ставлення до держави. 
Референдум 1991 року засвідчив майже одностайну підтримку 
незалежності і суверенітету України. Формула — «Все для де
ржави, ніщо поза державою, нішо проти держави» — підсвідомо 
тяжіла над нами,і нам було мало клопоту з того, що це було 
заеадничим положенням, проголошеним Б. Муссоліні. Але три 
роки незалежності пересвідчили нас у тому, що за словами про 
державу десь загубилася турбота про просту людину. Магічне 
слово «приватизація» не гріє більше населення, бо 64,5 відсотка 
вважають, що приватизація є лише засобом роздачі багатства 
країни тим, хто вже багатий і має виливові зв’язки. Чи може 
влаштовувати громадян такий стан справ? Очевидно, що ні, бо 
68,2 відсотка населення, за даними Соціс-Гелап, вважали 
наприкінці 1994 року, що справи в країні ідуть у неправильному 
напрямку.

На чому ж тоді грунтується той галас, який був піднятий 
в деяких засобах масової інформації відносно призупинення 
приватизації Верховною Радою України? Які підстави для того, 
щоб у черговий раз розпустити верховний орган законодавчої 
влади, як то подейкують в певних колах? Справа ж не в
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протистоянні двох гілок влади, бо це нормальне діалектичне 
протистояння, яке тільки таким чином і здійснює свої функціо
нальні владні повноваження.

Знайдіть хоч одну демократичну країну в світі, де б не 
нарікали на парламент. Але ж у жодній із них навіть і гадки 
не мають замінити парламент чимось іншим. Наші ж наївні 
прибічники «порядку» наївно вірять у те, що виконавча 
вертикаль, силові органи громадського порядку забезпечать саме 
той порядок, якого жадає обиватель. Проте світовий досвід 
засвідчує, що рано чи пізно силові структури будуть самі 
вирішувати, який порядок вони заведуть, і це, звичайно, буде 
саме той порядок, який відповідає їх корпоративним інтересам.

Коли заявляють, що парламент неефективний, то це зо
бов’язує дати пояснення: «Неефективний для чого?». Функція 
парламенту — забезпечувати законодавчу базу для розв’язання 
громадських проблем. Але тоді виникає інше запитання: чи 
уявляють собі критики парламенту, як саме треба розв’язувати 
сучасні суспільні проблеми? Бо коли навіть теоретично на рівні 
широкої громадської думки не з’ясовано,— що і за допомогою 
якого механізг’у слід робити, то нема рації закидати Верховній 
Раді неефективність. Можливо більш доцільно реформувати 
законодавчу гілку влади заради більшої ефективності, НІЖ 
декларувати про її непридатність.

Закидають про консерватизм Верховної Ради, її спротив 
рішучим і радикальним реформам. Але давайте знову звернемось 
до громадської думки. За станом на листопад 1994 року за 
рішуче і швидке проведення реформи висловилось 24,2 відсотка; 
за поступове — 30,8; за те, щоб зачекати з проведенням — 7,3; За 
тс, що потрібна не реформа, а відновлення порушених устоїв — 
19,8; не висловили ставлення —16,8 відсотка опитуваних. Отже 
— справа не у Верховній Раді, а в неготовності суспільства ДО 
мадто радикальних перетворень, яких від нас чекає Міжнародний 
валютний фонд.

Як би, приміром, оцінили подібну ситуацію американці, коли 
б справа торкалася їх країни? Пошлемося на Д.Грейсона 1 
К. О’Делла, авторів відомої книги «Американський менеджмент 
на порозі XXI століття». Вони писали: «ми живемо в умовах 
демократії, і врешті-решт громадська думка та виборча урна 
визначають напрямок поступу країни. Всі ми (в тому числі й 
автори) іноді забуваємо, коли жаліємося, що конгрес чи Білий 
дім робить щось не те, що б нам подобалось, але наш гнів повинен
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бути спрямований не на політиків, а на політичну волю 
американського народу. Члени конгресу голосують за те, що 
вимагають американці, — інакше вони не будуть обрані або 
переобрані».

І це не окрема думка американських дослідників, а загаль
ноприйняте положення демократичних країн. Приміром, іспан
ський мислитель X. Ортега-І-Гасет декларує як норму те, що 
«здоров’я демократій, якого б тилу й ступеня вони не були, 
залежить від мізерної технічної подробиці: виборчої системи. Все 
інше — другорядне». Які б не були поривання окремих лідерів, 
але має бути лише те, що може бути, І може бути тільки те, 
що реалізується в тих умовах, які є. Все інше — утопії, які ніколи 
до добра не доводили. Бо хибні й інтелектуально потворні 
концепції завжди були і будуть неабиякою перепоною на шляху 
поліпшення нашого життя.

Влада не може спиратися на силу, бо вона не є явищем 
агресії, а феноменом легітимності. Влада—це унормоване 
вживання авторитету, а останній завжди заснований на гро
мадській думці. Правління — цс не одномоментний акт захоп
лення влади, а спокійне користування нею, утримання відпо
відного рівня громадської думки, утримання рівноваги, стабіль
ності. Владарювати всупереч громадській думці неможливо. 
Влада — цс не лише можливість наказувати комусь, а в першу 
чергу наказувати втілювати програму конструктивних змін, які 
суспільство усвідомило і визнало за програму життя.

Держава-нація виникає тоді, коли примушуються до спів
життя різні групи населення заради досягнення спільної і 
усвідомленої мети, реалізації спільного завдання. Держава-нація 
— це передусім план дій, програма співпраці. Відомий фран
цузький соціолог Ж. Ренан ще століття тому сформулював 
основну передумову творення держави-нації: «В минулому — 
спадщина слави та каяття, в майбутньому — спільна програма 
дій для всіх... Існування нації — це щоденний плебісцит».

! Отже, як це вже усталилося в світовій науковій думці 
держава-нація являє собою історичну формацію плебісцитного 
характеру, який неодмінно вимагає двох складових елементів: 
по-перше—проекту побудови тотального співжиття спільними 
зусиллями; по друге—відданості людей цьому захоплюючому 
проектові. Саме ця загальна відданість породжує внутрішню 
міць сучасної держави, на відміну від держав минулого, де 
єдність досягалася зовнішнім тиском. Сила сучасної держави
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породжується із спонтанної та глибокої солідарності між 
громадянами.

Плебісцитарний характер нації набирає особливої ваги в 
умовах формування держави-нації, хоч нація ніколи' не буває 
раз і назавжди «готовою» — вона завжди або росте, примно
жується на силі, або занепадає; або здобуває прибічників, або 
втрачає їх — залежно від того, чи держава на даний момент має 
життєву програму на завтра, чи ні.

Ніщо так не говорить про потенціальні можливості народу 
в кожну епоху його історії, як стан зв’язків між громадянами 
та представниками влади. І в цьому випадку величезну роль 
має відіграти інтелектуальна діяльність, яка саме й повинна 
забезпечити свою професійну функцію — формувати науковий 
світогляд, забезпечувати високий рівень політичної культури. 
Багатовіковий досвід України наочно засвідчив, іцо коли впро
довж ряду генерацій бракує, або стає менше інтелектуалів, які 
задають тон розумової інтенсивності відповідно до вимог доби, 
серед широких мас спадає допитливість, їх інтелектуальні запити 
падають нижче рівня, якого вимагає виклик часу. Такого історія 
не прощає.



РОЗДІЛ I
ІСТОРІОСОФІЯ СУСПІЛЬНОЇ 

САМООРГАНІЗАЦІЇ

проблеми Понад століття тому, а точніше 1886 року, 
історіософії критикуючи точку зору старого матеріалізму 

на загальну історію, Ф. Енгельс писав, що 
погляд цей був «по суті прагматичний: він судив про все з 
мотивів дій, поділяв історичних діячів на чесних і безчесних і 
вважав, що чесних, як правило, обдурювали, а безчесні брали 
гору. З цієї обставини для нього випливав той висновок, що
вивчення історії дає дуже мало повчального...».

Нинішня ситуація в Україні, яка приховує в собі загрозу 
соціального вибуху, ставить перед дослідниками проблему 
моральної відповідальності за наукову достовірність у висвітленні 
ними історичних процесів. Псвною гарантією відповідності їх 
праць цьому критерію може служити забезпечення належного 
рівня наукової методології досліджень, підвищення інтересу 
науковця до історіософського осмислення економічних і соціаль
но-політичних процесів.

За умов катастрофічного зниження виробництва, невпинної 
інфляції, різкого зростання соціально-класового розшарування, 
люмпенізації населення, розкладу звичної соціонормативної 
культури на перший план висувається аналіз проблеми історич
ного самоусвідомлення народу, що став державною нацією.

Синтетично пов’язати в такому аналізі проблеми сьогодення, 
досвід минулого і сподівання на майбутнє спроможна лише 
історіософія — філософське розуміння історичного процесу, тео
рія історії. Досягнення цієї мети неможливе без високого рівня 
загальноісторичної культури. Бо історіософія являє собою ком
плекс знань, що відбиває самоусвідомлення народом свого 
минулого, сучасного і майбутнього на основі самоаналізу
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власного Історичного досвіду. Перефразовуючи відоме положення 
про «історію як політику, перекинуту в минуле», можна умовно 
стверджувати, що історіософія є історією, перекинутою в пло
щину політики, точніше — площину соціально-політичної докт
рини. Іншими словами, це — «українська ідея», «латиський шлях», 
«американська мрія», «японське чудо» чи «російська ідея» тощо.

Іскра Істини, як правило, викрешується від зіткнення факту 
з філософським розумінням історичного процесу. Вона є резуль
татом існування постійного силового поля між фактом і теорією. 
Історіософія та вивчення історичних фактів — це два тісно 
переплетені між собою елементи єдиного творчого процесу. 
«Вартість наших наукових ідей,— писав X. Ортега-і-Гасет,— 
залежить від того, наскільки ми відчули себе загубленими перед 
даним питанням, наскільки збагнули його проблематичність і 
наскільки зрозуміли, що не можемо опиратися на чужі ідеї, 
рецепти, гасла чи терміни».

В принципі ж ніколи не було історіографії, вільної від 
філософсько-світоглядних засад, які панували в суспільстві у ту 
чи іншу епоху його буття. «Чистий досвід» без історіософської 
Інтерпретації, емпіричні дослідження, що включають у себе 
факти і лише факти, й нічого більше, крім фактів, — усе це 
примари, породжені методологічним інфантилізмом позитивістів, 
їх нсісторичним підходом до аналізу пізнання.

Історіософу не зарадить об’єктивістський підхід, що зводиться 
до заклику «описувати події так, як вони насправді відбувалися», 
оскільки на практиці такий підхід означає інвентаризацію 
ві- -уканих у джерелах готових знань, тобто підносить компі
ляцію до основного принципу історичного дослідження. І вже 
зовсім безпорадним є суб’єктивістський підхід до прагматичного 
трактування минулого, скажімо, заради піднесення патріотичних 
почуттів у процесс! виховання підростаючого покоління.

Предметом історіософського аналізу в кінцевому підсумку 
є історична самосвідомість — двоїста, суб’єктивно-об’єктивна, за 
своєю природою, що й забезпечує можливість історичного 
пізнання. Тут слід усвідомлювати й відмінність між логіко-ме- 
тодологічним та філософсько-гносеологічним аспектами пізнан
ня історії. Перший з них стосується процесу здобуття знання в 
істооичній науці, способу обгрунтування і перевірки одержаних 
результатів. Другий — пов’язаний з проблемою пізнання мину
лого взагалі. Перший — є, швидше, питанням операційних 
навичок у практиці історичного дослідження, фактом процедури,
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а тому допускає можливість певної еклектики, запозичення 
думок різних авторів. Другий — це вже проблема не факту, а 
усвідомлення передумов самого історичного пізнання, можли
вості перемоги історичного мислення над обмеженістю фактів, 
а тому вимагає певної світоглядної визначеності.

Проте й історіософам, безумовно, було б необачно брати на 
себе зобов’язання дати відповіді на всі наболілі питання сучасної 
історичної думки. А втім, слід визнати ту специфіку історіософії, 
на якій наголошував видатний французький дослідник, один із 
засновників відомої школи «Аналів» М. Блок: «В розвитку науки 
бувають моменти, коли одна синтетична праця, хоч вона й 
здавалася передчасною, виявляється кориснішою за цілий ряд 
аналітичних досліджень; іншими словами, коли більш важливо 
добре сформулювати проблеми, ніж намагатися їх розв’язати». 
Особливо це стосується проблем XX століття, які, на думку 
англійського історіософа Р. Коллінгвуда, мають привертати особ
ливу увагу історіософів.

Загальновідомо, що дослідження, яке ставить широкі про
блеми і претендує на узагальнення, неминуче викличе критику 
з боку спеціалістів, котрі розробляють у деталях більш вузькі 
проблеми. Висновки, зроблені в історіософській праці, у багатьох 
випадках можуть виявитися не більш як гіпотезами. (Власне, а 
чи не є будь-яке твердження в Історії значною мірою лише 
гіпотезою, авторською реконструкцією минулих подій?) Але це 
не повинно бентежити.

Запропоновані гіпотези рано чи пізно будуть перевірені 
спеціальними дослідженнями. 1 навіть коли згодом якась із них 
буде відкинута, вона все ж зробить свою справу, бо стимулю
ватиме наукові пошуки. І 'коли завдяки поглибленому дослі
дженню та чи інша гіпотеза виявиться застарілою, її автор 
матиме право на моральне задоволення, оскільки, збудивши 
творчу активність Інших, він допоміг усвід.Снити істину.

Загальновизнано, що істина народжується в 
і .<теорія" змов» суперечках, наукових дискусіях. Але й тут не 

все так однозначно. Як показує життя, рідко 
кому вдавалося переконати опонента в своїй правоті. Згодом, коли 
з’являється об’єктивна суспільна потреба, наступні покоління 
маготь можливість спокійно взяти до уваги висловлені раніше 
точки зору і стати на одну з них або знайти синтез найбільш
раціональних поглядів, що пройшли випробування часом.

У роки «холодної війни» було не'до дискусій. Українська
Історична наука мала виходити з настанов «керівної І спрямову-
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особи». Як бачимо, це положення Маркса зовсім не нехтує явища, 
котрі лежать на поверхні соціально-політичного життя. Маркс 
відкидає лише такий підхід до суспільства, при якому громад
сько-політичні явища виводяться з волі індивідуумів, їх змов
ницьких планів.

Парадокс полягає в тому, що саме ця історична концепція 
Маркса й була відкинута більшістю його послідовників — так 
званих «попів марксової парафії». Можливо, тому, що вони не 
зрозуміли її, можливо з пропагандистських міркувань. «Теорія 
змови, — констатує К. Поппер, — висунута вульгарними маркси
стами, в основному змінила винахідливу й досить оригінальну 
марксистську доктрину. Відбувся сумний інтелектуальний зане
пад, сповзання з рівня “Капіталу” на рівень “Міфа XX століття”».

Вульгаризацією позначені і трактування творів Маркса 
переважною частиною представників західної ліберальної думки. 
Іронія історії полягає в тому, писав відомий американський 
філософ Е. Фромм, що незважаючи на доступність джерел, у 
сучасному світі немає межі для викривлення і неправильних 
тлумачень різного роду теорій. «Найяскравішим прикладом цього 
роду є те, — продовжує він свою думку, — що зроблено в останні 
десятиліття з ученням К. Маркса- Створюється враження, що 
ні політики, ані журналісти жодного разу не прочитали й 
Марксового рядка, а соціологи та суспільствознавці звикли 
вдовольнитися мінімальними знаннями текстів Маркса. І при 
цьому вони відверто почуваються зовсім упевненими, бо ніхто 
із впливових у цій галузі людей не висловлює подиву з приводу 
їх сумних, невіглаських заяв».

Невігластво, одначе, не єдина причина цих кривотлумачень. 
Іншим, і чи не головним їх фактором, на думку Е. Фромма, є 
те, що «російські комуністи привласнили марксистську теорію 
1 постаралися переконати світ, що вони в своїй теорії і практиці 
є послідовниками К. Маркса. І хоч насправді все—якраз навпаки, 
Захід погодився з їх пропагандистською тезою про відповідність 
російської теорії і практики ідеям Маркса».

Втішає в цій ситуації хіба те, що, не сприймаючи практики 
більшовизму, ті з дослідників, хто шанує престиж науки, мають 
мужність, як це зробив К. Поппер, заявити: «Не можна ототож
нювати російську революцію з тією соціальною революцією, яку 
пророкував Маркс. Російська революція фактично взагалі не має 
нічого спільного з пророцтвом Маркса».
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Взагалі ж, твердження про те, що історія — це реалізація 
чиїхось планів чи пророцтв є науково некоректним і соціально 
небезпечним. Воно значною мірою підвищує ірраціональність 
суспільної думки, створюючи у більшості людей враження, ніби 
за лаштунками історії діють якісь таємничі сили, і підштовхують 
їх тим самим до сприйняття «теорії змов» з усіма соціальними 
наслідками останньої — полюванням на єретиків, національною 
і класовою ворожнечею.

В цьому аспекті й українська історіософія має визначитись 
у своєму ставленні до марксизму. Очевидно, насамперед не
обхідно зафіксувати різницю між ним як інтелектуальним 
напрямком тлумачень минулої історії і як політичною ідеологією. 
Безперечним є те, що так званий історичний матеріалізм був 1 
досі залишається - вагомим фактором нашої інтелектуальної 
історії. Він значно збагатив наше знання суспільних процесів. 
Нині, коли матеріалістичний погляд на історію став практично 
загальноприйнятим, слід пам’ятати, що сталося цс завдяки 
зусиллям Маркса.

Принципи й положення, введені марксизмом у гуманітарне 
знання, перетворилися на спільне надбання культури і втратили 
будь-який зв’язок з ідеологією марксизму як «системою знань», 
що претендує на універсальне пояснення усіх без винятку 
суспільних явищ. Таким чином, визнання відносної значущості 
історичного матеріалізму не тотожне визнанню марксизму як 
раціонального методу передбачення майбутнього всього людства 
і прийдешніх «суспільно-економічних формацій». Навіть розв’я
зання проблем сьогодення — конфліктів між свободою й рівністю, 
плануванням і автономією соціальних та виробничих груп, 
економічною демократією і компетентним управлінням — вихо
дить за межі можливостей марксизму. Шлях до цього пролягає 
через компроміси та часткові рішення.

Отже, в тсорстико-методологічному плані українська історіо
софія стоїть перед проблемою критичного аналізу та синтетич
ного узагальнення найвидатніших досягнень світової історіософ
ської думки. Судячи з усього, це — проблема не одного деся
тиріччя, що, проте, є лише свідченням одного: її слід починати 
вирішувати негайно.

історіософія у природничих науках існує неписане правило:
коли певна теорія не має своєї внутрішньої 
суперечності, вона вважається кволою і безпер- 

Внут. ішні суперечності історіософських теорій 
б судити такою ж міркою. XIX—XX сторіччя

і ПРИНЦИП
САМООРГА

НІЗАЦІЇ
спективною. 
також пора
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взагалі позначені величезним впливом прорещничих і точних 
наук на розуміння соціальних процесів. Саме розуміння, бо 
механічне перенесення законів цих наук на суспільство науково 
некоректне.

Наприклад, з появою у фізиці відомого другого закону 
термодинаміки вперше утвердилося поняття «стріла часу», яке 
означало односторонньо спрямований час або ж незворотність 
часу. Воно й стало однією з найважливіших характеристик 
європейської думки. Як наголошували І. Пригожин та І. Стенгерс, 
«поняття ентропії для того й було введено, щоб відрізняти 
зворотні процеси від незворотних: ентропія зростає лише в 
результаті незворотних процесів». У контексті незворотності, 
«стріли часу» та ентропії такі традиційні для історика поняття 
як «минуле» і «майбутнє» набувають фатального значення. 
Стосовно суспільних процесів це означає, що в історії людства 
все відбувається один єдиний раз і ніколи більше не повториться.

Усвідомлення цього поставило зовсім по-новому й проблему 
детермінованості та випадковості природних і соціальних про
цесів. Було встановлено, що і фундаментальні природні, і 
суспільно-історичні явища, крім детермінованих процесів, несуть 
у собі значний елемент вірогідності. В системі Ньютона ці явища 
розглядалися як детерміновані й зворотні, такі, що розвиваються 
згідно з фундаментальними законами.

Однак у XX столітті, зазначають І. Пригожин та І. Стенгерс, 
дійшли висновку, що в природі істотну роль відіграють незво
ротність та різного роду флюктуації, що лежать в основі 
більшості процесів самоорганізації. «Для класичної механіки,— 
писали вони, — символом природи був годинник, для індустрі
ального віку таким символом став резервуар енергії, запас якої 
завжди був під загрозою вичерпання. Світ горить як велетенська 
піч; енергія, хоч вона й зберігається, безупинно розсіюється».

Ця модель природи стосується також соціального світу. Хоч, 
зрозуміла річ, потрібні уточнення як з приводу того, що являє 
собою енергія соціального організму, так і в питанні про те, що 
слід розуміти під її ентропією. На сьогодні чіткого розуміння 
суспільної енергії, судячи з усього, ще немає. Професор РАН 
К. С. Гаджієв описує її як «дещо, котре не має зримих і вимірніїх 
меж і величин, дещо безмірне, позбавлене числового виміру, 
форми тощо, позачасове і позапросторове волю, можливість, яка 
може за певних умов конкретизуватися в реальних сутностях». 
Таке розуміння енергії соціального організму чимось перегу
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кується з розумінням «пасіонарності» Л. М. Гумільова, а також 
з тим, що іспанський мислитель X. Ортега-1-Гассет називав 
«біологічною вітальністю», «життєвою силою». Пов’язані з ос
танньою явища подібні до космічних сил, але «це не сама 
космічна силй, не природна, але споріднена тій, що колише море, 
запліднює звіра, покриває дерево квітом і гасить зірки».

В цілому нині побутує уявлення, що стосовно суспільних 
процесів цю силу можна визначити як внутрішньо притаманну 
суспільству духовну стихію, як свого роду вітальну енергію, 
котра служить і рушійною основою динаміки суспільства, і 
базовою Інфраструктурою його самоорганізації та самозбережен
ня. Сама поява людини з її пізнавальною і виробничою 
діяльністю була важливим стрибком у процесі самоорганізації 
Всесвіту. «Що таке сволоюція — теорія, система, гіпотеза?- — 
ставив запитання французький вчений і гуманіст П. Тсйяр де 
Шарден. — Ні,—дещо значно більше, ніж усе це; вона — основна 
передумова, якій віднині повинні підпорядковуватися 1 задоволь
няти всі теорії, гіпотези, системи, якщо вони хочуть бути 
розумними й істинними. Світло, що осяває всі факти, крива, в 
якій повинні зімкнутися всі лінії, — ось що таке еволюція».

За 4,5 млрд. років свого існування Земля постійно підвищу
вала свою структурованість; постала геосфера, а 3,9 млрд. років 
тому — біосфера. У біосфері сформувався особливий шар буття 
— ноосфера. Коли з якихось причин у ранньому дитинстві 
людини розривається її зв’язок з ноосферою, вона вже не зможе 
сформуватися як представник homo sapiens.

Роль механізму закріплення й подальшої еволюції системо- 
утворення, що її в біосфері відіграє генетичний код, у ноосфері 
в процесі етногенезу виконує культура. Вона — як генетичний 
код самоорганізації ноосфери — визначає рівень матеріального 
виробництва, стосунки людей з природою та між собою, 
інформаційно закріплюючись' у формі символів, знаків та 
визначених форм поведінки людей. Кожна цивілізація структу- 
рується на основі певного осьового Ідеалу, котрий, у свою чергу, 
включає в себе цілий комплекс системоутворюючих принципів, 
цінностей І норм —соціонормативну культуру, й закладає модель 
(формулу) цієї цивілізації.

Крім територіально-локальних типів цивілізацій (візантій
ська православна, римська католицька, ісламська тощо) існує 
ще й розгорнуте часі розуміння цивілізацій: землеробської 
традиційної та торгово-промислової (урбаністичної). Перехід від
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першої до другої відбувається не лише в контакті, а й у певному 
конфлікті внутрішньо притаманних їм культур.

У патріархальній общині з її усталеним побутом і способом 
мислення панувала, як правило, сила традицій та раз і назавжди 
встановлених звичаїв, що передавалися з покоління в покоління 
на місцевому — сусідському чи сімейному — рівні. Визначальним 
типом культурної комунікації при цьому було безпосереднє 
спілкування між поколіннями людей, що жили поруч.

Даний тип культури подібний до своєрідного натурального 
господарства: вона самодостатня, цілком самозабезиечується і 
байдужа до будь-якої іншої культури. Принципом її існування 
є ізоляціонізм, різке розмежування між «своїм» і «чужим». Така 
культура позбавлена авторства. Вона анонімна як культура 
гомогенних колективів з їх «розчинсністю» індивіда в общин
но-родовому житті та відсутністю розвинутої самосвідомості. 
Така культура цілком самодостатня для етносу, перестає бути 
Такою, коли мова заходить про націю.

На відміну від етнічної культури, що визначається тери
торіально-общинною спільністю свого походження, єдністю, так 
би мовити, «землі і крові», національна культура об’єднує людей, 
які мешкають на великих просторах і позбавлені прямих і навіть 
опосередкованих родинних зв’язків. Межі національної культури 
визначаються потужністю, силою самої цієї культури, що є 
результатом її здатності поширюватися завдяки принципово 
іншому типу комунікації (писемність, книгодрукування, елект
ронні засоби зв’язку).

Межі між етнічною та національною культурою можна уя
вити як водорозділ між «культом» і «культурою». Якщо в основу 
першого покладені освячені міфологічною символікою норми та 
взірці поведінки людей, що визначають собою весь хід і устрій 
народного життя, то національна культура, як правило, позбав
лена культового характеру. Вона є продуктом переважно 
індивідувальної творчості освічених верств суспільства.

До певного часу така культура може залишатися чужою 
народові, дистаційованою від нього, несучи на собі ознаку 
аристократичної, елітної відособленості. Розрив між етнічною й 
національною культурою свідчить про ще не завершений процес 
формування та консолідації нації. Може статися так, що 
національна культура в основі своїй уже є, а нації як такої ще 
немає. В такому разі нація являє собою, швидше, чисто духовну, 
ідеальну спільність, що на рівні освіченої верстви існує як
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національна ідея, але ще не як реальна соціальна спільнота 
людей. Наявність національної культури, таким чином, є 
необхідною, проте недостатньою умовою набуття етнічною 
спільністю нової якості — національної консолідації.

Вододіл між етносом і нацією — це фактично межа, яка 
пролягає між тим, що не залежить від людини, бо наперед 
визначено фактом її народження, і тим, що є результатом власних 
зусиль особи. «У цьому розумінні, — зазначає В. М. Межуєв,— 
Існування нації відповідає не стільки натуральному господарству, 
скільки товарній економіці з її національним ринком і націо
нальним капіталом, коли на зміну локальним об’єднанням людей, 
що ведуть традиційно-замкнутий спосіб життя і пов’язані між 
собою узами кровної спорідненості 1 спільного проживання, 
приходить зв’язок самостійних і незалежних один від одного, 
особисто вільних індивідів, які обмінюються результатами 
власної праці».

Отже, нація не заперечує етнос, а якісно перегворює його 
шляхом вивільнення індивідів від обмежених принципом «землі 
і крові» зв’язків та подальшого їх об’єднання на засадах 
«громадянського суспільства», яке грунтується на особистісній 
— економічній, правовій і духовній — самостійності індивідів. 
Звідси випливає, що шлях самоорганізації нації — це шлях 
становлення урбанізованої цивілізації з вільною ринковою 
економікою, правовою державою і міською культурою. На 
відміну від’ стародавніх (переважно землеробських) цивілізацій, 
що набрали вигляду імперського панування одного народу над 
іншим чи надетнічних державних деспотій, сучасна урбаністична 
цивілізація складається, як правило, в національних формах, а 
саме; національної держави'! національної економіки. Політична 
незалежність — це форма самоорганізації цієї цивілізації як 
громадянського суспільства.

механізм 3 погляду своєї функціональності культура в 
цьому процесі має забезпечити, по-перше, вну
три по стабільність людських спільнот (гомео

стаз) і, по-друге, їх динаміку, здатність до змін і подальшої 
самоорганізації на значно вищому рівні в тому разі, коли 
існуюча система людської спільноти входить у фазу кризи, 
порушення рівноваги, зокрема, у фазу екологічної катастрофи, 
втрати здатності до обміну з навколишнім середовищем 
речовиною, енергією та інформацією.

Спосіб життя, що домінує в даній Цивілізації, а також форми 
менталітету, соціальна, економічна й політична організації, філо-

САМООРГА-
НІЗАЦІЇ
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софія та релігія тощо визначаються цінностями і нормами осьової 
лінії культури. Коли ця магістральна ідея останньої піддається 
ерозії або вичерпує себе, неминуче — раніше чи пізніше — відмирає 
або трансформується й сама цивілізація. Поступово дедалі збіль
шується внутрішня її неспроможність, яка свідчить про ерозію 
осьового Ідеалу й вичерпаність тієї вітальної сили чи енергії, котра 
живила цивілізацію, забезпечувала її динаміку.

В такій пограничній ситуації (з наближенням цивілізації до 
своєї критичної межі) вступає в дію механізм біфуркацій (від 
лат. bifurcus—роздвоєний). З погляду сучасної науки точки 
біфуркацій визначають той момент соціальної еволюції, коли 
нестабільність системи доходить до краю і навіть найменші 
зовнішні впливи можуть кардинально її змінити. Пучок соціаль
них альтернатив, який до того був порівняно узгодженим, 
розгалужується, система опиняється перед вибором різних 
шляхів, і достеменно передбачити, який саме шлях вона обере 
неможливо. «Еволюція набуває рис історії, — відзначає А. Сві
дзинський, — вона неповторна, Інакше кажучи — унікальна, себто 
якщо систему повернути у вихідний стан, то вдруге її еволюція 
піде зовсім іншим шляхом».

За щасливого збігу обставин механізм біфуркації забезпечує 
перехід системи в стан вищої структурованості, впорядкованості 
як у просторовому, так і в функціональному сенсі. Підвищується 
складність системи, вона виявляє новий тип поведінки. А може 
бути й навпаки — наступає фаза глибокого занепаду, деградації 
системи.

Механізм біфуркації створює проблему вибору, наявність 
якої є ознакою свободи. Тут усе залежить не тільки від випад
кового збігу обставин, а й від соціального досвіду життєдіяльності 
людини. «У системах, які мають пам’ять, а також у певний 
спосіб запрограмовану мету,— пише той же А. Свідзинський,— 
вибір відбувається складніше: крім випадковості, його тією чи 
іншою мірою визначають дані попереднього досвіду та інтереси 
досягнення мети».

Посилаючись на О. Шпенглера, можна скзати, що процес 
постійної реалізації ідеалу у чомусь тотожний самому життю, а 
результат цього процесу невмолимо пов’язаний зі смертю, містить 
її у собі. Як писав О. Шпенглер, «усе, що сталося, минуще Минущі 
не лише народи, мови, риси й культури, але також цілі цивілізації».

В цьому — й трагізм, і оптимізм. Процес будь-якого розвитку 
необхідно розглядати й оцінювати з урахуванням його природних 
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можливостей та меж. Постійне і стабільне наростання розвитку 
системи може мати місце лише при наявності необмежених 
духовних і матеріальних ресурсів. Виходячи з цього, можна смі
ливо твердити, що жодна цивілізація не володіє такою нескінчен
ною животворною енергією. Її можливості рано чи пізно вичер
пуються, і вона відмирає або трансформується, відкриваючи в 
собі нові творчі сили і можливості. В такому разі криза цивілізації 
може виявитися лише хворобою росту чи перевтілення, родовими 
муками, які супроводжують вивільнення нових творчих сил.

Таке розуміння суспільного поступу як процесу самоор
ганізації людей, в якому у переломні моменти буття вирішальну 
роль відіграють два фактори — усвідомлення історичного досвіду 
та правильне розуміння суспільного інтересу — покладає на 
історичну науку величезну соціальну відповідальність за аналіз 
і узагальнення досвіду цієї самоорганізації. Процес такого 
узагальнення, власне, І є суттю історіософії як теоретичного 
підрозділу загальної Історії.

Нинішнє розуміння організації систем підносить до рівня од
ного з найважливіших положення про те, що необхідною перед
умовою нормального розвитку й ефективного функціонування 
суспільства на будь-якій історичній фазі є забезпечення цілісності 
та єдності останнього, погодженості дій усіх його складників. 
Саме ці передумови й забезпечують, зрештою, спроможність 
суспільства до виживання, цілепокладання і ціледосягнення, 
здатність до гнучкого реагування на внутрішні й зовнішні зміни.

Єдність і погодженість дій у суспільстві детермінується 
специфічною динамічною підсистемою, котру можна позначити 
як соціальну організацію суспільства (СОС). Остання забезпечує 
необхідний рівень контролю, обмеження та координації різно- 
спрямованої активності елементів суспільства. Ослаблення ефек
тивності СОС веде фактично до розпаду суспільства.

Друге важлиье положення в тому, що методи 1 форми соці
ального контролю й регламентації поведінки залежать від стадії 
історичного процесу. Для ранніх стадій суспільного розвитку з 
характерним для них низьким рівнем диференціації І спеціалі
зації, низьким рівнем культури самоорганізації особи, характерні 
досить жорсткі форми СОС, нерідко — пряме насильство і примус

У міру витворення суспільством ефективних спеціалізованих 
соціальних інститутів, вироблення й засвоєння взірців соціонор
мативної культури, — необхідний рівень упорядкованості в ньому 
дедалі більшою мірою досягається за допомогою таких соціо-
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культурних засобів регуляції, як традиції, мораль, право, релігія, 
ідеологія, економічне регулювання тощо, через які функція 
контролю здійснюється опосередковано.

Великого значення набуває також питання про наявність у 
культурі даного суспільства відповідних засобів і механізмів 
соціальної регуляції та соціального контролю. Вони можуть 
сформуватися на власному грунті, а можуть бути привнесені й 
запозичені з Інших цивілізацій. Але в будь-якому випадку ці 
механізми мають глибоко інтегруватися в суспільну традицію, 
культуру, засвоїтися ними. Відторгнення таких механізмів 
традиційною культурою рано чи пізно призводить до ослаблення 
державної влади, деформації й порушення соціуму, розпаду 
нормального режиму його функціонування та розвитку.

Таким чином, логіка викладу наштовхує на думку про 
важливість адекватності форм і засобів механізму СОС тради
ційному типу соціокультурного розвитку суспільства — індивід 
повинен пройти шлях від покори нав’язаним йому стереотипам 
поведінки до усвідомлення необхідності такого типу поведінки 
Іншими словами — має відбутися перехід від екстернального 
типу особистості до інтернального.

Екстернальним є такий тип особистості, який побуджується 
і регулюється ззовні. Як правило, він характерний для ранніх 
етапів суспільного розвитку і описується в біхсвіористських 
моделях регуляції поведінки за моделлю «стимул — реакція». 
Інтернальний тип —саморегульований, з переважно внутрішніми 
соціокультурними регуляторами поведінки. Культурні норми і 
традиції, засвоєні перед тим індивідом, стають внутрішньо 
притаманними такій особистості орієнтирами поведінки.

Для екстернального типу індивіда головним критерієм при 
виборі форми поведінки є орієнтація на вимоги «авторитетів», 
«значних інших». Це можуть бути члени сім’ї чи общини, 
старійшина та вожді, на яких екстернальний індивід покладає 
відповідальність за свою поведінку, повністю ідентифікуючи себе 
зі соціумом (наприклад, модель поведінки за часів сталінського 
тоталітаризму). Для інтернального типу переважною є орієнтація 
на зіставлення моделі своєї поведінки із загальноприйнятою 
системою засвоєних і усвідомлених ним цінностей, норм, 
принципів, взірців. Для нього притаманне почуття персональної 
відповідальності, автономія особистості стосовно громади.

Вищезазначені характеристики передбачають і різний тип 
соціальної організації суспільства. Не випадкове на ранніх 
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стадіях СОС її домінуючою формою є жорстокі авторитарні 
режими, побудовані за принципом необмеженої особистої влади, 
що спираються на сувору ієрархію і використовують засоби 
тотального контролю за поведінкою окремих членів суспільства 
і силові методи корекції цієї поведінки. В міру визрівання 
Інтернального типу особистості виникають м’якіші форми ор
ганізації та управління, які забезпечують більшу автономію 
особистості. Звідси випливає ряд висновків. По-перше, суспільство 
як система, що розвивається поетапно, як складний соціальний 
організм має свої фази і не може бути радикально перебудованим 
за короткий час відповідно до того чи іншого проекту без тяжких 
для себе наслідків. По-друге, спроба нав’язування суспільству 
форм СОС, неадекватних традиційному типу культури і рівню 
розвитку індивіда, веде до зниження ефективності, ослаблення 
соціального контролю, до дезорганізації суспільства, розпаду й 
деградації особистості і, в кінцевому підсумку, до відкидання її 
на більш ранні етапи духовного становлення.

Навіть історія XX століття дає багато прикладів, того, що 
виходить, коли ті чи інші країни, які перебували на добуржуазній 
стадії розвитку, запозичували конституційні положення з основ
них документів США та держав Західної Європи. Наслідки 
таких нововведень, як правило, були трагічні. Згадаймо хоча б 
численні латиноамериканські країни, держави Африки і Азії. 
Рано чи пізно неадекватність запозичених форм демократичного 
управління і традицій національної культури призводила до 
суспільного хаосу. Врешті-решт, соціальна організація суспіль
ства встановлювалася воєнними паралельними структурами 
влади або компенсувалася мафіозними тіньовими структурами, 
що базувалися на примітивному насиллі. В результаті декларо
вана демократія перетворювалася на свою протилежність — 
жорстку військову диктатуру. Аналогічні процеси відбуваються 
і в ареалі колишнього СРСР, наочно демон руючи відому тезу, 
що історичний досвід політиками, як правило, ігнорується. 
ПРЕДМЕТ історії Будемо виходити з положення, що історія як 
цивілізаціРіно- сУсп*льний процес є життєдіяльністю у про-
формаційний сторі і часі людей, які переслідують власні 

підхід Інтереси. Чи не найважливішими опорними 
поняттями в усвідомленні цього процесу є уявлення про час, 
територію й Інтерес, що становлять осьовий компонент Історич
ної національної самосвідомості.

Проте поняття «історія» має ще й Інше тлумачення —
історична наука. «Для чого потрібна історія? — ставить запитання
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англійський філософ історії Р. Дж. Коллінгвур ' відповідає, що 
наука історія служить справі людського самопізнання. Людині 
важливо пізнати себе, оскільки уявлення про власні можливості 
може скластися лише на основі минулої життєдіяльності. 
Завдяки історії ми дізнаємося, що та чи інша людська спільнота 
зробила, а тим самим — що вона собою являє і на що здатна в 
майбутньому.

Наші теперішні проблеми виникли не сьогодні. Вони мають 
велику часову протяжність (лінеарність). А тому, розглядаючи 
нинішню ситуацію поза історичною протяжністю, ми не розу
міємо, що ж з нами відбувається. Як писав франзузький історіо- 
соф М. Блок, «... є лише одна наука про людей у часі, наука, в 
якій слід безупинно пов’язувати вивчення мертвих І вивчення 
живих». Таке пов'язування в часі є цілком природним. Воно дає 
можливість глибше осмислити відносини, що складаються між 
людьми та поколіннями, різного роду взаємовпливи і навіть не
порозуміння, що виникають. А саме вони й становлять для до
слідника справжній предмет для вивчення. З точки зору філосо
фа, писав той же М. Блок, труднощі історії вкрай складні, «оскіль
ки її предмет, у точному й останньому смислі — свідомість людей».

У процесі диференціації наукового пізнання кожна наукова 
дисципліна визначила свою сферу інтересів. Практика, що 
склалася, пов’язує дослідницьку роботу істориків насамперед з 
писаними документами-джерелами, а отже, умовно обмежує 
сферу їх діяльності в часі певними хронологічними рамками, 
коли йдеться про світову історію, а також просторовими — коли 
йдетеся про історію національну. Виходячи з цього слід 
погодитися з положенням академіка 0. Пріцака про те, що історія 
як наука є тернторіалізованим лінеарним часом, що базується 
на писаних документах-джерелах.

Разом з тим у вивченніПредмета історії України, очевидно, 
не обійтися й без урахування творчої спадщини видатного 
англійського дослідника А.Тойнбі. Одне з ключових його 
положень полягає в тому, що «рушійні сили історії не є 
національними, а випливають з більш загальних причин». Взяті 
у своєму частковому, національному, вияві, вони не можуть 
бути правильно усвідомлені, а тому їх слід розглядати у площині 
ширшої спільноти. При .цьому, звісна річ, не слід випускати з 
поля зору неповторної національної своєрідності.

Будь-яха національна історія залишиться до кінця не 
з’ясованою доти, доки вона не буде розглянута у зіставленні з 
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Історіями інших національних держав, що становлять у своїй 
сукупності ширшу спільноту. Тільки мисдячи категоріями 
цілого, а не часткового, можна в туманному хаосі подій віднайти 
лад 1 порядок, а також зрозуміти те, що раніше здавалося 
незбагненим.

Такою спільнотою, за А.Тойнбі, є локальна цивілізація, яка в 
повному обсязі й може бути раціонально осмисленим полем 
історичного дослідження. Вона являє собою суспільство ширшого 
обсягу (в просторі), ніж національна держава, що виступає як 
частковий вияв конкретних цивілізацій. Отже, визначаючи предмет 
національної історії, необхідно з’ясувати її належність до тієї чи 
іншої цивілізації, до фази піднесення чи занепаду останньої.

При такому підході в основу періодизації історії України не 
може бути покладено якийсь один фактор: територіально-гео
графічний, етнічний, цивілізаційний, формаційно-класовий чи 
державницький. Історична «стріла часу» є рівнодіючою безлічі 
факторів, які, перетинаючись, надають її траєкторії неповторної 
своєрідності. І систему координат, на якій буде прокладена ця 
траєкторія, могла б визначити інтегруюча матриця, яка б несла 
на собі відбиток дії принаймні головних, названих вище факторів.

Саме такий підхід простежується в концепції історії України 
академіка О. Пріцака. Викладена у серпні 1990 р. на І Конгресі 
Міжнародної асоціації україністів (м. Київ), вона, на жаль, за 
окремими винятками, так і не стала предметом серйозної дискусії 
серед вітчизняних українознавців. Мабуть, це можна пояснити 
кардинальними зрушеннями у громадсько-політичному та соці
ально-економічному житті, які припали саме на той час (бурхливі 
процеси в країнах т. зв. соціалістичної співдружності, розпад 
СРСР, утворення низки незалежних держав, дискредитація 
комуністичної ідеології тощо). В умовах таких соціальних 
потрясінь вітчизняна історична думка, втративши звичні мето
дологічні критерії,'зрозуміла річ, ще не могла дійти тями й 
мобілізувати оновлений теоретичний аресенал для дискусії на 
солідному науковому рівні. Не акцентуючи увагу на дискусійних 
моментах варто зосередитися на тих положеннях, які, на нашу 
думку, не викликають принципових заперечень, хоча й потре
бують подальшого аналізу та уточнень.

По-перше, територіальний обшир української Історії являє 
собою територію нинішньої України, що більш-менш відповідає 
етнографічним кордонам розселення українців. По-друге, історія 
України —це не істерія української етнічної маси (етнізм не є
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об’єктом Історії). Етнічно неукраїнські структури на вказаній 
території занепали, їх мешканці цілком чи великою масою 
ввійшли в український етнос, а сучасні потомки або становлять 
етнічні групи у складі українського народу, або вже інтегрува
лися в українську націю. В цьому контексті, зазначає О. Пріцак, 
«татари — це не дикі зайди, грабіжники, а на рівні із запорож
цями— наші предки».

По-третє, виходячи з того, що людина є сукупністю всіх 
суспільних відносин, предметом дослідження історії є людські 
спільності, сформовані нині в суверенні національні держави, а 
в минулому — у протодержави чи залежні політичні утворення. 
Все це були форми самоорганізації суспільства, об’єднані 
системою символів та соціонормативних цінностей, які спрямо
вували діяльність осіб і соціальних груп для досягнення 
суспільно значущих цілей. Таким чином, положення О. Пріцака 
про те, що «історія і є в основному історією держав та 
державоподібних суспільних одиниць чи інституцій, а також 
Ідей, що ведуть до їх створення», має всі підстави бути прийнятим.

По-четверте, всі державні утворення на території України 
розвивалися нп пограниччі виливу християнських цивілізацій — 
візантійської православної і римської західної. Перша мала 
патримоніальний характер, за якого державна влада, економічні 
ресурси, торгівля, культура — все було монополією володаря, що 
управляв суспільством за допомогою бюрократичного апарату. 
Ця система не могла витворити спадкоємну провідну верству 
того чи іншого народу, яка тільки й здатна забезпечити 
наступність державного утворення. Соціально-класова база еліти 
могла зародитися лише в непатримоніальній католицькій Європі, 
зокрема в Угорщині та Польщі.

Щодо періоду Київської Русі, зауважував О. Пріцак, ще в 
травні 1978 р. на конференції в Університеті Західного Онтаріо 
(Канада), то нині ми не спроможні визначити повною мірою 
повноваження князя. Невідомо, чи був він більше схожий на 
хазарського кагана, чи скандінавського конунга. Швидше за все 
може йтися про якесь своєрідне поєднання, котре, одначе, мало 
чим нагадувало Західу Європу, особливо після великого розме
жування християнства 1054 р. на Західне та Східне.

Результатом впливу цих цивілізаційних фаторів І були, з 
одного боку, досить аморфна політична структура Київської Русі 
чи Запорожжя, а з другого, — викриеталізація боярського зем
леволодіння у Галицькому королівстві, західноукраїнської «гер
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бової» шляхти І козацької старшини XVII—XVIII ст. (копія Речі 
Посполитої) та церковної греко-католицької структури.

До того ж, коли дотримуватися цивілізаційного підходу, то 
весь період після Переяславських угод 1654 р. чи, принаймні, 
після 1709 р. і до наших днів, очевидно, слід би охарактеризувати 
як домінуючий вплив російської православно-християнської 
цивілізації (за системою А.Тойнбі). Саме в цьому факторі — 
відсутності власного цивілізаційного ритму — М. Грушсвський 1 
вбачав трагічну ситуацію історії України «після того як висохли 
джерела її візантійської культури і вона через свою прина
лежність до східноєвропейського культурного світу не знаходила 
опертя в якімсь новім культурнім циклі: ні в католицькім, ні 
в протестантськім».

Виходячи з цих міркувань, радянський період, очевидно, 
розвивась на грунті російської версії візантійської цивілізації, 
оскільки зміна політичного режиму не змінила засадничих 
принципів Російської імперії, а лише модифікувала їх відповідно 
до марксистської Ідеології. Все це, на думку російського 
історіософа О. Ахіезсра є «свідченням всеохоплюючої влади над 
радянським суспільств'бм, як і над тим, що йому передувало, 
сил історичної інерції. У цьому розумінні радянське суспільство, 
оповите густим туманом міфології, винесло вкрай обмежені 
уроки з минулого Росії. Воно не змогло вийти з-під влади давньої 
необхідності, подолати її творчими зусиллями мільйонів».

І, зрештою, по-п’яте, криза марксизму не означає автоматич
ного відкидання формаційно-класового фактора в Історичному 
процесі. Наприклад, захопившись спростуванням «марксистсько
го визначення феодалізму» як «кріпосницького ладу», амери
канський дослідник Ч.Дж. Гальпсрін у праці «Русь І степ» не 
зміг застосувати щодо Русі й критеріїв феодалізму, розроблених 
М. Блоком: широка аграрна економіка, воєнна аристократія, 
залежне селянське населення, політична ієрархія, глибоко 
інституціалізонана церква.

На думку М. Блока, феодалізм являє собою сукупність 
взаємопов’язаних і взаємодіючих соціальних, політичних, еко
номічних та духовних інститутів, які функціонували не лише 
на території Західної Європи. Картина феодалізму не є сукуп
ністю абстрагованих від реальної дійсності ознак: вона присто
сована до реального простору й історичного часу, зумовлена 
ними. Поставивши проблему «феодалізм чи феодалізми» М. Блок 
не взявся вирішувати її одноосібно. Все ж зіставлення Європи
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та Японії, наприклад, дало йому підстави для висновку про 
типологічну близькість європейського феодалізму і суспільного 
ладу середньовічної Японії.

Європеоцентриське в контексті римсько-католицької цивілі
зації розуміння феодалізму звужує проблему. Генералізація її 
пов'язана із спрощенням живої тканини історії. «Поза будь-яким 
сумнівом, доля всіх систем людських Інститутів — ніколи не 
втілюватися інакше, як у недосконалій формі». Те ж саме, 
очевидно, стосується й капіталістичної формації, яка, на відміну 
від феодалізму, розвивається вже не на аграрній, а на промисловій 
урбанізованій основі.

З огляду на вищезазначене, можливо, доцільно було б 
розглядати другу половину XIX та все XX століття як період 
становлення в межах російської православної цивілізації капіта
лістичної формації в її сучасному розумінні—тобто соціально 
орієнтованого ринкового господарства. Чи доцільна жорстка 
розмежованість цього періоду 1917 роком на два етапи — 
дорадянськнй І радянський? Принципова різниця між цими 
етапами полягала тільки в зміні політичного режиму. В плані 
ж формаційному — протягом цього часу відбувався процес 
первісного нагромадження капіталу. Латентно в рамках фео
дально-бюрократичних радянських структур тривало формуван
ня передкапіталістичного ринку. Частина чиновництва йшла на 
співробітництво з «тіньовими» бізнесменами, які забезпечували 
їм високі стандарти споживання. Зрозуміла річ, дані відносини 
та їх носії були ще досить далекі від капіталістичних І, по суті, 
являли собою якусь подобу моделі ранніх форм «азіатського 
ринку». Але цей етап мав аналогії і в Історії всіх країн Західної 
Європи, коли там відбувалося становлення капіталістичних 
відносин. Ці тенденції були в цілому позитивними, оскільки 
давали надії в перспективі створити ринковий механізм та 
Інтегруватися в світову економічну систему.

Отже, з метою більш детальної періодизації доби становлення 
урбанізованої ринкової формації доцільно виділити етапи зміни 
політичних режимів (самодержавство, буржуазна демократія, 
воєнний комунізм, неп, сталінський тоталітаризм, перебудова 
тощо), а рамках яких І забезпечувалася більшою чи меншою 
мірою спонтанна самоорганізація суспільства від традиційного 
сільського типу цивілізації до урбаністичного ліберального через 
перехідний (проміжний) тип цивілізації більшовицького зразка.

ЗО



РОЗДІЛ II
БІЛЬШОВИЗМ І ПЕРЕХІДНА 

ЦИВІЛІЗАЦІЯ

Хто тільки не проклинав останнім часом 
координати революцію 1 більшовизм? Така манера стала 

навіть вважатися своєрідним тестом на відда
ність демократії І прогресові. Хоча, насправді, це є тільки 
свідчення того, що ми все ще залишились у більшій мірі 
об’єктом історії, ніж її активним суб'єктом. Доказом цього є І 
те, що, намагаючись без розуміння історії прорватись у 
незвідане майбутнє, ми щоразу опиняємося в позавчорашньому
дні. І вкотре змушені все починати спочатку.

Пора уже було б упевнитись, що наша історія не вмирає з
минулим поколінням, а повсякденно воскресає у нас, в наших 
діяннях. Вона знову й знову підштовхує нас до традиційних (які 
стали вже стереотипними) методів І шляхів розв’язання проблем. 
І подолати цього в повній мірі нікому не дано. Усі діяння людини, 
виявляється, — результат тисячолітнього досвіду, нашого розумін
ня того, що є добро, а що зло І в цьому розумінні, в цій Іпостасі 
людина є 1 залишається об’єктом історичного процесу.

Проте людина має й Іншу, наростаючу свою іпостась — вона 
щоразу І в дедалі більшій мірі стає суб’єктом Історії. Але тільки 
в тій мірі, в якій переосмислює, організує, збагачує І примножує 
досвід історії, спрямовуючи його для свого блага. Люди спро
можні відійти од сліпого слідування інерції Історії рівно в тій 
мірі, в якій здатні критично переосмислити досвід історії. Не 
скиглити з приводу «злої недолі», не проклинати «злих ворі
женьків», а усвідомити, що наше майбутнє — у наших руках. 
І що воно є 1 буде неоднозначним, потенційно альтернативним, 
багатоваріантним 1 плюралістичним.
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Іронія історії в тому, що вона набуває ці пічної форми — 
те, що вчора було трагедією, сьогодні може повторитися у вигляді 
фарсу. Може статися непомітна (але не виключено, що й 
фатальна) підміна критичного переосмислення історії. А саме — 
критика вчорашніх цінностей може перетворитись на апологе
тику позавчорашніх. Саме так і сталося в нинішній українській 
науці: справедливий напрям критичного переосмислення досвіду 
більшовизму обернувся сліпою апологетикою дожовтневої історії 
та однобічним вихвалянням опонентів більшовизму.

Суспільство, яке пішло шляхом дедалі зростаючої самокри
тики, не повинно зупинятись на иівдорозі, а стимулювати 
подальший критичний діалог. У цьому контексті, як на наш 
погляд, і має продовжуватись переосмислення теорії і практики 
більшовизму як об’єктивного суспільного феномену. Проблема 
стає актуальною надто сьогодні, коли деякі засоби масової 
інформації не зупиняють трактування виборів 1994 року в Україні 
я., реванш нсобільшовизму.

Звісна річ, можуть бути різні точки зору на аналіз революції 
та феномену більшовизму. Видатний наш земляк М. Бердяев, 
зокрема, виділяє три можливі позиції. Перша — людей, які 
активно брали участь у революції. Ця точка зору — як з боку 
революціонерів, так і контрреволюціонерів — найменш продук
тивна. Революціонери судять про події як переможці, а контр
революціонери є людьми підсудними. І ті, і ті не розкаялися, а 
тому нічого й не зрозуміли.

Друга точка зору — людей відсторонених, які спостерігають 
події збоку. Вони можуть систематизувати виклад подій, внести 
якісь деталі й уточнення, але проблема полягає в тому, що вони 
навіть і не ставлять собі за завдання зрозуміти сутність революції, 
їх функція — виклад подій яко таких.

Третя точка зору — історіософська, тобто погляд людей, які 
не відсторонюють себе од історичних подій, переймаються долею 
свого народу, що пройшов крізь горнило революції. Вони болісно 
переусвідомлюють її хід та результати. Для історіософії зміст 
революції розкривається як своєрідний апокаліпсис історії, як 
суд над історією в середині самої історії, викриття невдач історії.

Надто часто буває так, що в суспільстві, яке потрапило в 
обставини зовнішнього _ вик ику, не виявляється необхідних 
позитивних, творчих сил відродження. І тоді неминучим стає 
суд над суспільством, відбувається революція, настуг-'є розрив 
у часі, перервність еволюційного розвитку. «Але революція,—
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зазначає М. Бердяев,— є фатум Історії, невідворотна доля історич
ного Існування. В революції відбувається суд над злими силами, 
що творять неправду, щоправда, 1 сили, які здійснюють суд, самі 
творять зло; в революції 1 добро здійснюється силами зла, оскільки 
добрі сили виявились безсилими реалізувати своє добро в історії».

Дехто з російських дослідників відносить дату 
розкол появи протобільшовизму до 21 лютого 1653 ро

ку. Цього дня патріарх Никон розіслав голо
вним московським церквам свій відомий циркуляр під назвою 
«Пам’ять». Цс—класичний документ, який, умовно кажучи, 
офіційно зафіксував початок «декретного періоду» в історії Росії 
— коли чергова кампанія боротьби із «старим і поганим» в ім’я 
торжества «нового і доброго» розпочалася з декрету: «Із зав
трашнього дня всі' зобов’язані...»

Зміст Никонового меморандуму зводиться до того, що Із
завтрашнього дня всі повинні змінити манеру хресного знамення 
і форму поклонів. Нічого подібного до цього часу не було не 
тільки в російській православній, а й взагалі у християнській 
церкві. Це вже потім, шляхом декретного документа, зобов’язу
вали жити і мислити по-новому — І при Пстрі, і при Леніні, І 
при Хрущові, і в подальші дні. 1 ми до цього вже звикли.

Проте в часи Никона вся Москва клекотіла від вигуків і 
суперечок людей, що не розуміли одне одного — про віру, про 
двуперстя і триперстя; про те, на скількох просфорах служити 
обідню; скільки кінців має бути у хреста... Суперечка йшла про 
слова і символи, а хотіли зрозуміти І захистити самобутність 
Росії. Страшна смута вирувала протягом десятиліть, доки, кінець 
кінцем, не вилилась у стрілецький бунт 1698 року і страту 1182 
його учасників.

Стара Московська Русь упала до ніг Петра — на ранок 
стрілецької страти, коли Московія із запаленими свічками сама 
співала собі відхідну під шибеницями й тортурними колесами. 
Глибока тріщина пройшла по народній душі: з одного боку, 
європеїзоване окургужснс і начисто виголене Петром панство, 
а з Іншого — общинно-мирське бородате мужицтво.

З тих часів поняття «розкол» зажило власним життям, стало 
соціально-філософською категорією в російській Історії, знаме
нуючи собою розкол між освіченою верствою міщан 1 заскоруз
лою сільською общиною, що сповідувала зрівняльницьку пси
хологію; між «начальством» і «народом»; між агресивно проти
стоячими одна одній партійними групами.

33



Усс цс приводить до того, що будь-які зміни в Росії неминуче 
втілюються в перемогу для одних і поразку для інших. Замість 
еволюційних переходів — перевороти, замість пошуку консенсусу 
— різкі переоцінки з плюса на мінус і навпаки. Поміркованість 
же, характерна для зрілих суспільств, тут виявляється безсилою. 
Практика розколу — цілеспрямованого культивування міжусо
биць— породжує логіку проривів і патетичних жестів, то 
потребує харизматичного лідера. Психологія розколу повсякчас 
відроджує перспективу громадянської війни.

Не будемо тішити себе ілюзіями, начебто все цс стосується 
самої лише Росії, а Україна, мовляв, ітиме зовсім іншим шляхом. 
Інерція історії — річ вельми поважна, яка вимагає до себе пильної 
уваги. Більш як трьохсотлітнє перебування в складі Російської 
імперії далося взнаки. Вже починаючи з часів гетьмана Івана 
Самойловича (1672—1687), за визначенням М. Грушевського, геть
манщина «тихо пливла, без усяких конфліктів і перетрубацій 
і._ буксирі московської політики».

Звісна річ, народний побут, культура, спосіб життя українців 
і росіян відрізнялися так само, як була істотною різниця між 
російською общиною і українською громадою. Одначе, воднораз 
уніфікаторська управлінська політика імперії робила своє. Та й 
взагалі кожна соціально-політична структура прагне однорід
ності, цілісності, трансформуючи і підпорядковуючи собі само
бутні регіони, тим більше—народи.

Як би там не було, але і Росія, і Україна в 1917 році об’єктивно 
зіткнулися з однією і тісю самою проблемою: необхідністю перейти 
ві.' 'атріархально-обіцинного (для переважної більшості населен
ня; способу життя до ліберальної системи цінностей, яку вимагало 
індустріальне виробництво і урбанізований спосіб життя.

Проблема виявилася нелегкою і, як показав час, за роки 
радянської влади в цілому не вирішеною. Суспільство так і не 
зуміло увійти у сферу дії закону співмірності господарських 
галузей, що є неодмінною умовою утвердження товарно-грошо
вих відносин. Йдеться про те, що промисловість міста може 
нормально функціонувати тільки тоді, коли ціни на її товари 
влаштовуватимуть виробників сільськогосподарської продукції, 
стимулюючи їх до підвищення своєї купівельної спроможності.

Передреволюційна Росія щодо цього дійшла до рівня 
соціальної патології. Ще до першої світової війни жителі села 
(переважна більшість населення) споживали лише близько 
ЗО відсотків риі.ку промислових товарів. У ціновому відношенні
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рівень добового споживання не перевищував 1 гривеника. Село 
задовольняло свої потреби за рахунок натурального господарства.

Щоб забезпечити місто продуктами харчування, в історії 
Росії завжди широко практикувалася продрозвсрстка. Ще за 
часів Бориса Годунова у боротьбі з голодом дозволялося 
посадським общинам реквізувати хліб. Згодом масштаби при
мусової циркуляції ресурсів збільшувалися. Реформа 1851 року 
не змогла подолати інерцію способу життя. В книзі, випущеній 
до 50-річчя реформи Олександра II зазначалося: «З перших же 
років встановився І донині удержується такий порядок: негайно 
після збирання врожаю починається посилене стягування з селян 
боргів, податків та недоїмок. Усі, і влада в тому числі, безумовно 
боялись і бояться, що селяни самі з’їдять усе, що вони добули».

Загроза голоду в роки першої світової війни підштовхнула 
владу в серпні 1915 року до встановлення майже диктаторського 
контролю за продовольством. Уряд забирав майже повністю все 
товарне зерно, знищивши тим самим вільний ринок хліба. 
В березні 1917 року був ухвалений закон про хлібну монополію. 
Між селом і містом встановився нееквівалентний обмін. Літо 
1917 року вочевидь показало, що село не сприйняло таку форму 
зв’язку з промиловістю— нікого не влаштовувало тс, що вартість 
підкови дорівнювала пудові хліба.

Чим усе це скінчилося добре відомо. А причина полягала 
в розбалансованості товарообміну між селом та містом. Ситуація 
набирала фатального характеру. Хто не прийшов би до влади 
в 1917 році, які ідеї він не сповідував би, а в ситуації, що склалася, 
кожен змушений був чинити в один і той самий спосіб — система, 
що історично склалася, була внутрішньо запрограмована на 
примусову циркуляцію ресурсів, але з безумовним урахуванням 
потягу общини до зрівнялівки. Біржовики — «жирні коти» 
спекулятивного бізнесу — викликали реакцію відчуж іня як 
чужорідного тіла в суспільному організмі.

Події 1917 року свідчили, що кінець кінцем до влади повинні 
прийти люди, які бралися вирішити цс завдання з допомогою 
звичного для російської історії державного механізму.

Ще древній Еклезіаст стверджував, що все повертається на 
круги свої. Події лютого — жовтня 1917 року наводять на певні 
роздуми. Коли не ковзати поверхнею політичного життя, а йти 
глибше, до основ народного буття, то доходиш висновку, що 
розвал Російської імперії був продиктований відмовою рядової 
людини відтворювати у своїй повсякденній діяльності соціальні
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иимоги великого суспільства державності. Слова з «Інтернаціо
налу*— «Держава дбала не про нас» — знайшли могутній резо
нанс локалізм (намагання замкнутися у звичному колі нату
ральних общинних відносин) став масовим явищем, перетворив
шись на найвищу соціальну цінність.

Спроби відродження суспільства на основі ліберального ідеа
лу, культивованого Тимчасовим урядом, були завідомо приречені 
на неуспіх. Ліберальний курс виносився нз розсуд людей, які 
сповідували культ вічової стихії, зрівнялівки, натурального госпо
дарства. Ситуація стала абсурдною. Влада Тимчасового уряду 
наражалась на неприховану ворожість і масову непокору.

Специфіка розвитку капіталізму в Російській 
революція імперії полягала в тому, що повільне, розріз

нене нагромадження сутнісних елементів (а не 
лише форм 1 технологічних прийомів) майбутнього капіталіс
тичного укладу хоч і відбувалося до реформи 1861 року, але 
одночасно не доходило до тісї стадії, коли ці елементи почина
ють систематизуватися саме в формаційний уклад.

У Росії початку XX століття зберігалося повне переважання
села над містом, сільського господарства над промисловістю, номі- 
щиків-дворян над купецтвом та міщанськими верствами. Більше 
того, хоч як це не парадоксально звучить, фактично відбувався 
навіть процес внутрішньго самозміцнсння феодалізму шляхом 
бюрократизаіОЇ державного апарату. За цих умов аграрне питання 
— наділення селян землею — І стало, за висловом В. Леніна, питан
ням остаточного утвердження в Росії буржуазного розвитку.

Відставання розвитку капіталізму в Росії було самоочевидним 
наь.гь на фоні таких країн «другого ешелону» капіталізму, як 
Німеччина та Італія. Правлячим колам цих країн вдалося наро
стити такий потенціал буржуазності, який допоміг утримати кінець 
кінцем Італію І Німеччину в орбіті світової капіталістичної системи.

В Росії ж перехід до абсолютистсько-ранньокапіталістичної 
фази збігався в часі з початком епохи імперіалізму і втягуванням 
Росії в орбіту світового імперіалізму. Отже, па фазу ранньо- 
капіталістичної стадії розвитку відразу ж почала нашаровуватись 
міжнародна тенденція монополізації. Внаслідок цього Росія стала 
втягуватись у нобу групу суспільних — міжнародних і внутріш
ніх— суперечностей, ще не напрацювавши механізму хоча б 
тим- асового паліативного вирішення суперечностей більш ран
нього формаційного періоду. Вона стала зоною найбільшої кон
центрації найрізноманітніших суспільних суперечностей, харак
терних для різних фаз капіталістичного розвитку.
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Спроби правлячих кіл Росії вийти з кризи шляхом запро
вадження бонапартистських методів Столипіна виявились нее
фективними. По-перше, тому, що бонапартизм у Росії виявився 
лиш політичним курсом однієї з фракцій правлячої бюрократії. 
По-друге, тому, що задумані Столипіним реформи виявилися 
надмірними для одних і недостатніми для інших. І, кінець 
кінцем, політична смерть Столипіна, що передувала його 
фізичній смерті, була й кінцем бонапартистської політики по 
суті. Створений для її проведення державний механізм зали
шався, але працював вхолосту.

Росія пропустила значну частину ранньокапіталістичної фази 
і повністю буржуазно-демократичну фазу суспільного розвитку, 
що і стало визначальною передумовою її самобутності, на відміну 
од інших країн Європи, оскільки не вирішеними залишалися 
питання, вирішені Європою ще 200 чи 100 років тому.

Внаслідок такої самобутності в Росії стала складатися модель 
монополізації, при якій монополії становлять не вершину 
піраміди, спорудженої з брил приватновласницького капіталізму, 
а специфічну й багато в чому штучну надбудову, яка насад
жувалася зверху на існуючий багатоукладний базис. Надбудову, 
не «притерту» до цього базису, таку, що не пустила в нього 
глибокі корені, але таку, що жадібно висмоктувала живильні 
соки з усіх структур цього базису з допомогою механізму 
державної бюрократії. В цьому й полягала причина особливо 
гострої конфліктності, закладеної в подібній моделі моно
полізації, яка з самого початку протиставляла себе всій базисній 
структурі капіталізму.

У цілому нашарування тенденцій монополізації на й без 
того сладну, формаційно неоднорідну структуру російського 
суспільства неминуче вело до такого переплетіння численних 
соціальних, економічних і політичних супосчностей, до такого 
перенапруження в конструкції всього суспільства, якого вже не 
могла витримати п огнила будова самодержавства. В умовах, 
що склалися, суспільна криза, яка пройняла Росію, вже не могла 
бути вирішена звичайними реформістськими заходами і неми
нуче виливалася в революцію.

Падіння монархії в лютому 1917 року привело до влади 
ліберальний уряд. Нова влада намагалася продовжити лібераль
ний курс Столипіна, всупереч тому, що він був уже відторгнутий 
суспільним організмом, в якому панували ідеї вічової стихії та 
зрівнялівки і натурального господарства. Як наслідок — лібераль
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ний курс викликай дедалі зростаючу ворожість і масове непідко
рення. Під дією тиску низів уряд своїм партійним складом дедалі 
більше ставав соціалістичним.

Сподівання лібералів на апеляцію до народу щодо створення 
демократичних інститутів виявилися ілюзорними. Ліберали 
потрапили в соціальну пастку, оскільки цар і правляча еліта 
були скинуті не тому, що їх курс був недостатньо ліберальним, 
а тому, що поворот до лібералізму під виливом світових процесів 
виявився для країни надто радикальним. В даній ситуації влада, 
яка розглядалась як виключно буржуазна, викликала реакцію 
відторгнення з боку народу, який відмовився відтворювати 
суспільство на буржуазних засадах, став замикатися на своїх 
локальних проблемах, намагаючись захопити якомого більше 
для себе і замкнутись у звичному для себе сільському оточенні.

Держава в цій ситуації не могла не розвалитись. Розірване 
на атоми самодостатніх локальних общин, які ігнорували 
інтереси міста, загальнонаціональну культуру, державність у 
цілому, — суспільство демонструвало відсутністп внутрішніх ін
теграторів, орієнтацію на натуральне господарство. Усе свідчило 
про те, що суспільство повертається в додержавний статус.

Історія дає немало прикладів того, коли сили традиціона
лізму знищували навіть саму державність, якщо та допускала 
надмірну для даної культури поляризацію суспільства, зростання 
ролі товарно-грошових відносин на шкоду звичаєвим формам 
спілкування. Кінець кінцем наставала реакція, І сили традиціо
налізму створювали нову, більш органічну державність з відносно 
гармонійним суспільством традиційного типу.

Так, врешті, сталося і в 1917 році. До влади прийшов більшо
визм як крайньоліве крило російської соціал-демократії і водно
час найбільш грунтовний («почвенный») з російських революційних 
рухів. Проголошена більшовиками влада Рад що гарячково шукала 
опори своїм владним устремлінням, потрапляла насамперед в 
залежність від могутньої інерційної сили общинного селянства, 
оскільки питома вага робітників у країні була вкрай незначна

Селянська ж територіальна община становила і переважаючу 
більшість населення, і переважаючий спосіб життя. Як показує 
досвід російської історії, сільську общину («мир») не могли 
порушити ні вторгнення іноземців, ні державне кріпосництво, 
ні крайні форми авторитаризму Петра 1. Сила сільської общини 
допомагала населенню в його спротиві будь-яким радикальним
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змінам. І сила ця полагала в незнанні й невизнанні будь-яких 
інших форм життя.

Розуміли це більшовики чи ні, але вони змушені були 
зважати на могутню інерцію сил традиціоналізму — в цій країні 
і цими людьми могла бути сприйнята лише та чи інша версія 
звичного вічового ідеалу. Більше того, стати моделлю форму
вання великого суспільного організму — держави.

Більшовики прийшли до влади в умовах жорстокої дезор
ганізації суспільства, яку вони, звісна річ, посилювали своїм 
«чорнобілим» світосприйманням, зображаючи буржуазію і пред
ставників старої влади як єдиних винуватців народного горя. 
Такі погляди якраз і відповідали антидержавним і антиринковнм 
уявленням сільської громади, яка відчувала дискомфорт внаслі
док втрати державою контролю над господарським життям.

Нова влада могла знайти своє виправдання тільки в тому, 
якби наочно довела більшості населення свою здатність покласти 
край цьому хаосу, стабілізувати сільську громаду за рахунок 
перерозподілу поміщицьких земель, посилити контроль влади 
над економікою. Влада повинна була подолати двоїстість держав
но-капіталістичних монополій Росії, посиливши їх залежність 
від розбалансованого і потворного ринку. Така влада і стала 
ототожнювати гасла соціалізму із системою державного капіта
лізму, спрямованого на користь усього народу. З цим гаслом 
Ленін І переміг.

Попри всі перипетії й марксистську фразеологію державної 
ідеології, саме сільська община залишалася першорядною, хоча 
й підспудною силою в Радянському Союзі через 10 років після 
революції. В 1927 році 91,1’відсотка земель, шо знаходились в 
користуванні селян (зокрема 93,6 відсотка земель у Сибіру і 99,8 
відсотка на Далекому Сході), були по суті, общинними. Нове 
радянське суспільство, яке виникло після оозпаду Російської 
імперії, знову відтворило себе у вигляді хоч 1 модернізованих 
(Ради), але в суті своїй, глибоко архаїчних локальних формах 
сільських відносин і соціонормативного ідеалу загальної рівності, 
хоч які гасла не звучали на поверхні подій.

Більше того, в пореволюційні роки соціальні сили сільських 
общин різко зросли. Вони стали володіти землями, котрі раніше 
належали казні, поміщикам, церкві, монастирям, а також хуторя
нам і відрубннкам. Селянин-общинник зміцнив своє становище в 
ролі визначальної грунтовної сили суспільства. Держава пристосу
валась до розширених функцій общини, використовуючи общинний
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механізм продрозкладки та кругову поруку. Саме сільський сход 
визначав важливі параметри в житті людей; механізм отримання 
землі, приписку до общини, форми землекористування, виділення 
на хутори чи примусове повернення в села Все це супроводжува
лося активним переділом землі, що давало могутній імпульс 
зрівнялівці, яка охопила все суспільства

Прихід більшовиків до влади був забезпечений 
більшовизм могутньою хвилею переконання широких мас 

у тому, що зло, породжене різким втягуванням 
країни в систему ліберальних капіталістичних відносин, тобто 
порушення зрівнялівки, різке зростання експлуатації, спеку
ляція тощо, може бути знищене ліквідацією його носіїв. Тобто 
переконання в тому, що різкий розкол суспільства на імущих
І нсімущих може бути подоланий ліквідацією перших.

Народ і в минулому відчував неправду соціального ладу,
заснованого на експлуатації трудящих, але він покірливо й сми
ренно зносив страдницьку долю в звичній для себе системі соціо
нормативних цінностей. З розкладом цієї системи при стрімкому 
входженні Росії до системи міжнародного розподілу праці, весь 
уклад народного життя став перевертатися. Покірливість і 
смиренність мають здатність переходити в жорстокість І розлю
тованість. «Ленін не міг би здійснити свій план революції 1 
захвату влади без перевороту в душі народу»,— писав М. Бердяев.

Ленін відчув, що його час настав завдяки війні, що переросла 
в розпад старого ладу. Весь стиль російського і світового 
комунізму вийшов з війни, причому війни, яка розкладалася. 
Якби не було війни, зазначав той же Бердяев, то в Росії революція 
все-таки кінець кінцем булд б іншою. Невдала війна створила 
найсприятливіші умови для перемоги більшовиків. Саме війна 
з її навичками й методами переродила тип російської інтелігенції. 
Методи війни були перенесені в середину країни.

Трагедія російської революції полягала в нерозумінні того, 
що розкол у суспільстві неможливо подолати шляхом знищення 
частини цього суспільства, без якої цілісне існування неможлива 
Цілісність суспільства рано чи пізно відновлюється, поляризуючи 
уцілілу частину. Так само, як у магніті неможливо знищити 
заряд мінус, залишивши самий лише заряд плюс

Те саме сталось і в суспільстві. В результаті встановлення 
влади Рад розкол у суспільстві не було подолано. Він залишався 
повсякденною реальністю в політичному, господарському І 
культурному житті. На порядку денному не було важливішої 
проблеми, ніж забезпечення Інтсгрованності суспільства І вве-
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дсння його в рамки державного життя. А основу такої інтеграції 
неможливо було ні вигадати, ні запозичити іззовні. Передумови 
інтеграції, її базові засадні основи можна було віднайти лише 
в самому житті суспільства, в його історичному досвіді, 
традиційній культурі й усталеному способі життя.

Ситуація, то склалася, об’єктивно змушувала правлячу еліту 
вирішувати це завдання. В основу діяльності нової влади була 
покладена концепція Леніна. Цілком слушною видається інтер
претація ленінізму, висловлена свого часу відомим російським 
історіософом О. Ахієзером: «Успіх Леніна полягає в тому, що він 
відкрив існування морального ідеалу, який дав змогу об’єднати 
масову свідомість І державність, організувати переможну бороть
бу за перетворення його в панівний в умовах розпаду».

Згадана точка зору дає можливість продуктивнішого підходу 
до розгляду більшовизму як ідеології, насамперед російської 
державницької, спрямованої на забезпечення відтворення су
спільства, його інтеграцію, на боротьбу із соціальним розпадом, 
дезорганізацією, а в кінцевому підсумку—з національною ката
строфою з точки зору «російської ідеї», так, як вона була зафік
сована в культурному досвіді історії.

А цей досвід історії свідчить про надзвичайно велику роль 
і питому вагу ідеології в процесі самоорганізації суспільства 
внаслідок перманентної ситуації «розколу» в широкому розумінні 
цього слова. Будь-якому суспільству притаманна система соці
альних інтеграторів — парламент, державна бюрократія, система 
інформації, поліція тощо. Множинність цих форм підстраховує 
одне одного. Слабкість одних покладає додаткову напругу на 
інші. Гіпертрофований же розвиток ідеології, перетворення її на 
фокус усієї системи інтеграторів, де Ідеологія, за висловом 
М. Мамардашвілі, виконує функцію своєрідного «соціального 
клею», є лише свідченням слабкості всієї системи самовідтрорення 
суспільства внаслідок глибокого внутрішнього розколу.

Щоб забезпечити високу ефективність цього «соціального 
клею» ідеологи просто змушені повсякчас змінювати акценти 
та інтерпретації, знову н знову змінювати пріоритети, відшуко- 
вувати нову міру співвідношення між масовими уявленнями І 
об’єктивно назріваючими прагматичними завданнями. Такий 
утилітарний підхід дав можливість піднести більшовизм до 
якісно нового стрибка у справі формування гібридного ідеалу 
суспільства, де обп інний соціалізм підносився до рівня держав
ного соціалізму, де перша особа в державі перебирала на себе
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функції патріархального батька, а локальне общинне самоуп
равління підводилося до рівня демократії.

Більшовицький менталітет набув форми ототожнення, злиття 
масової общинної свідомості і науки (у вигляді марксизму). 
Середня інтелігенція, що вийшла з глибин народу (в подальшому 
— «червона професура») і дістала якесь уявлення про понятійний 
апарат марксизму, вбачала у більшовизмі раціоналізацію і 
реалізацію давніх ідеалів народу. Вона йшла від життя і 
намагалася вбачати в реальних явищах підтвердження маркси
стської теорії, створеної зовсім в інших умовах.

Ленін зробив єдність, синтез цих двох зустрічних потоків — 
народного общинного менталітету і марксизму — завданням і 
основною лінією як власної концепції, так і більшовицької 
організації, що була покликана об’єднати ці дві різнорідні сили 
І дати новий поштовх для розвитку російської державності. Для 
цього Ленін намагався викласти два різних пласти європейської 
цивілізації (східної і західної) єдиною концептуальною мовою. 
Ця мовна конструкція виступала одночасно і як концепція нової 
(перехідної) цивілізації, і вона насправді нею була. Одначе це 
не була посткаиіталістична цивілізація, як цс мало бути згідно 
з марксистською теорією.

Спільним знаменником цього, здавалось би, протиприродного 
поєднання стала ідея російської державності. Саме на цьому 
принциповому моменті й акцентував свого часу М. Бердяев, 
зазначаючи, що попри всю позірну парадоксальність, більшовизм 
був насамперед явищем російської великодержавності, росій
ського імперіалізму: першим явищем було Московське царство, 
другим — петровська імперія.

Більшовизм, на думку М. Бердяева, це, насамперед, сильна 
централізована держава. Поєдналась воля до соціальної правди 
народництва з волею до державної могутності, і друга воля 
виявилася дужчою. Більшовизм увійшов у російську історію як 
у найвищій мірі мілітаризована сила, зле й стара російська 
держава завжди була мілітаризованою. Проблема влади завжди 
була центральною у більшовиків. «І вони створили поліцейську 
державу, яка способом управління була дуже схожа на стару 
російську державу. Але організувати маси, підпорядкувати собі 
роб:тничо-селянські маси не ожливо лише силою зброї, чистим 
насильством. Потрібна цілісна доктрина, цілісний світогляд, 
потрібні символи, які скріплювали б. У Московському царстві і 
в Імперії народ тримався єдністю релігійних вірувань. Нова
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єдина віра для народних мас мала бути відбита в елементарних 
символах. По-російськи трансформований марксизм виявився 
для цього цілком придатним».

Функціонування еклектичного ідеалу радянсь- 
партія кого суспільства можливо було лише при за

безпеченні особливих, навіть виняткових умов.
По-перше, потрібно було забезпечити максимальне наближення 
марксизму до інерції російського традиціоналізму, інтерпрету
вати його як прояв одвічної народної правди. По-друге, необ
хідно було мати здатність до інверсійного мислення, тобто уміти 
здійснювати різкі повороти масової свідомості від полюса до 
полюса, наприклад, переходу від вічової демократії до автори
таризму, залежно від зміни ситуації в країні. По-третє, 
функціонування гібридного ідеалу багатоукладного суспільства 
можливе лише за умов розколу — різкого культурного перепаду 
в суспільстві. По-четверте, необхідне існування могутньої 
посередницької структури — партії нового типу, яка забезпечу
вала б інтерпретацію та функціонування такого гібридного 
ідеалу. І, по-п’яте, необхідне збереження таємниці гібридності 
такого ідеалу, здатності трактування його як єдиновірного. 
«Більшовизм,— писав М. Бердяев, — і визначив себе єдиним 
ортодоксальним, тобто тоталітарним інтегральним марксизмом, 
що не допускає дроблення марксистського світосприймання 1 
прийняття його лиш окремих частин».

Суть більшовизму неможливо зрозуміти поза з'язком з 
організацією особливого типу, здатною повсякчас відчувати 
пульс широкого загалу, конденсувати масову соціальну енергію, 
викликану гібридною ідеологією, і спрямовувати її для створення 
державності нового типу.

Задля функціонування цієї організації потрібна певна група 
людей, здатних перейнятися метою побудови держави як своєї 
власної, здатних до щонайтяжчої організаційної робот... І от в 
своїх грандіозних планах відновлення російської державності 
більшовизм скористався російською схильністю до прожектер
ства й фантазійності, котрі раніше не могли себе реалізувати, 
нині дістали можливість практичного застосування. Ленін хотів 
подолати російську лінь, що була вироблена барством і кріпосним 
правом, перемогти Обломова й Рудіна, зайвих людей. І ця 
позитивна справа вочевидь йому вдалася. Сталася метаморфоза: 
американізація російських управлінців, витворення нового типу 
практика, у якого рійливість і фантазування перейшли в діло, 
у будівництво, техніку, бюрократа нового типу.

43



Сутність більшовицької партії нового типу, на відміну од 
партій у ліберальному сенсі, мала бути монологічна, а не 
діалогічно-дискусійною. Вона мала претендувати на роль доко
наного втілення народної правди, проводиря по єдиновірному 
шляху. Монологічна свідомість абсолютизувала ціль і допускала 
на обговорення лише питання про засоби, які не ставили під 
загрозу саму ціль. Звідси ставлення до будь-якої дискусії з 
принципових питань як до «балаканини», затіяної для того, щоб 
кинути тінь на ясну й самоочевидну сутність народної правди.

По суті, партія більшовицького типу і не є, власне, партією 
в звичайному розумні цього слова. Це скоріше особливий фено
мен— соціальний посередник, який має завжди бути найираво- 
вірнішим у тому разі, коли його точка зору за короткий проміжок 
часу полярно змінюється. Партія мала бути абсолютним втілен
ням народної правди і водночас науковою істиною в останній 
інстанції. Джерело сили партії Ленін вбачав не в марксистській 
доктрині, щодо якої йому повсякчас надокучали марксисти-мсн- 
шовики. Силу своєї партії Ленін пов’язував з масовим вибухом 
енергії широких мас. 1 партія в цьому процесі мала стати тим 
соціальним механізм- , який повинен був конденсувати енергію 
мас і, як вітрильник із спеціальною конструкцією вітрил, шляхом 
маневрувань вміти рухатись навіть проти вітру.

Задля свого торжества більшовицька партія використовувала 
все, що йшло від низів. Насамперед більшовизм скористався з 
безсилля ліберально-демократичної влади, її нездатності упоко
рити збунтовані маси. Він скористався небажанням солдатів 
вести подальшу війну — і проголосив мир. Він скористався з 
незадоволення селян — і передав їм усю землю. Він скористався 
з російських традицій деспотичного управління згори — і про
голосив диктатуру. Він скористався з російського месіанізму, 
російської віри в особливий шлях Росії — і відтворив, по суті, 
імперію. Він. скористався з Історичного розколу між неписьмен
ними масами і висококультурною елітою — і розгромив опо
зиційну Інтелігенцію.

Оскільки в російського народу було повністю відсутнє 
розуміння римського права про власність, так само як і про 
засади громадянського .суспільства, більшовизм відтворив, по 
суті, візантійську систему цезарепапізму. Скориставшися з кризи 
патріархального способу життя, більшовизм почав відтворювати 
з елементів партріархальщини нову перехідну цивілізацію.
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Врешті, більшовицька партія проголосила обов’язковість 
цілісного, тоталітарного світогляду, панівного вчення, що відпо
відало звичкам і потребам російського народу у. вірі й символах, 
які управляли б суспільним життям. Новий суспільний посе
редник — партія — заповнила духовний вакуум, викликаний кри
зою, і допомогла масам перейти від однієї цілісної віри до іншої, 
до нової ортодоксії, яка охоплювала б усі сфери суспільного 
життя. Марксизм більшовицького гатунку набув російського 
стилю, впритул наближаючись до слов’янофільства.

Сила більшовизму, писав видатний іспанський філософ 
X. Ортега-і-Гасет, полягає в його російському, а не комуністич
ному змісті. В конкретному випадку Росії відбувся феномен 
історичного маскування — «нашаровані дві дійсності, які покри
вають одна одну: одна глибока, справжня, істотна; друга позірна, 
випадкова, поверхова. Отож у Москві ми бачимо плівку 
європейських ідей — марксизм, виплеканий в Європі у зв’язку з 
європейською дійсністю і європейськими проблемами. Під цією 
плівкою є народ, відмінний від європейців не тільки етнічною 
субстанцією, але, що багато важливіше, відмінний своїм віком. 
Це народ, який ще ферментує; молодий народ. Тріумф марксизму 
в Росії, де не було промисловості, був би найбільшою супер
ечністю, якої міг би зазнати марксизм».

Більшовицька партія ставила перед собою завдання бути 
виразником інтересів усього народу, піднести себе до масштабів 
всього суспільства. Саме тому, на противагу іншим партіям, вона 
була націлена на різкі коливання мас то в один бік, то в інший. 
Усі інші партії втрачали свої позиції, оскільки вони не 
враховували наявність гігантського соціального маятника, який 
впродовж історії кидав Росію від ідеалу вічевої демократії до 
ідеалу жорсткого авторитаризму. Вони загинули, намагаючись 
зафіксувати маятник в якомусь одному положенні, відповідно 
до своєї партії; не могли поступитися своїми принципами, і 
погодитися прямувати до того полюса, куди прямувала розбур
хана гігантська стіг ія революційної творчості мас.

Оскільки партія виступала в ролі месіанської 
сили, колективного пророка, здатного нести 
правду в маси, Ленін наполягав на тому, що

партійці повинні йти в усі прошарки суспільства. Особливою 
вірою переймався Ленін у класовий інстинкт робітників. Цей 
інстинкт виступав своєрідним гарантом народної правди, в той 
час як партія повинна була забезпечувати, Із свого боку, останнє 
слово науки. В процесі зближення інстинкту та науки різниця

союз 
РОБІТНИКІВ 

І СЕЛЯН
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між ними повинна була стиратися І набувати форми всенарод
ної правди.

Робітники в більшовицькій ієрархії стояли на другому місці 
після партійної еліти. Особливий інтерес робітники становили 
саме в селянській країні (1897 року в селах проживало 85 відсотків 
населення), оскільки для успіху боротьби слід було спиратися 
на якусь верству населення, яка стояла б ближче до урбанізованої 
культури і машинного виробництва, до цінностей державності. 
До того ж марксизм висував на перший план революційну 
боротьбу пролетаріату, керованого революційною партією, що 
окрилена свідомою пролетарською ідеєю.

Тим часом робітництво Росії навіть віддалено не відповідало 
цим месіанським надіям. Кадрові робітники наприкінці XIX 
століття існували як окремі групи в Москві, Петербурзі, в містах 
Польщі. Загал робітників становив собою скоріше перехідний 
клас від стану збезземеленого селянства. Елементи, які пішли 
в місто і становили собою основні маси пролетаріату, не мали 
можливості порвати з селом і зберігали зв’язок з ним, як 
необхідну умову нинішнього свого життя і майбутнього.

У 1918 році в Петрограді, який сконцентрував у собі цвіт 
російського робітничого класу, більше чверті робітників зали
шались неписьменними, лише 37,2 відсотка мали закінчену 
початкову освіту.

Село повсякчас тяжіло над способом життя робітників. Лише 
19,6 відсотка робітників були городянами за походженням, решта 
— уродженці села. Культурно-психологічний стереотип масової 
селянської свідомості лишався переважаючим у середовищі робіт
ників. Тим більше, що питома вага робочого населення країни 
була невелика. За даними академіка Струмиліна, в 1897 році 
загальна кількість робітників і «прислуги» становила 7,3 відсотка 
населення країни, в 1917 році —10 відсотків.

Дані більшості радянських дослідників, зауважує О. Ахієзер, 
які були схильні до перебільшення чисельності робітників у 
Росії напередодні революції, близькі все ж до наведених. Ленін 
вбачав базу пролетарської самосвідомості у великій промисло
вості. Одначе 1917 року в ній працювало 3,4 млн. робітників із 
загальної чисельності 15 млн. Таким чином, вказані 10 відсотків 
населення слід знизити до 2,3 відсотка. До того ж Ленін сам 
висловлював думку, що справжнім робітником можна вважати 
людину, яка пропрацювала на підприємстві не менше десяти 
років. Якщо зважити на цю точку зору, то наведену вище
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кількість робітників (3,4 млн.) слід знизити приблизно вполовину. 
При населенні країни в 163 млн.осіб (1917 р.) навряд чи можна 
було серйозно розглядати ідеї про побудову держави робітників.

Власне, Ленін був надто реальним політиком, щоб справді 
на це розраховувати. У більшовизмі пролетаріат перестав бути 
емпіричною реальністю в силу своєї мізерності. Скоріше він був 
ідеєю пролетаріату, носієм же цієї ідеї може бути й незначна 
меншість. Якщо ця меншість одержима титанічною ідеєю 
пролетаріату, якщо вона добре організована й дисциплінована, 
то може подолати детермінізм соціальної закономірності. 1 Ленін 
довів на практиці, що це можливо. Він звершив революцію, хоча 
і не за Марксом, а скоріше, в ім’я Маркса.

Запорука успіху Леніна була в тому, що його стратегія і 
тактика перебували у повній відповідності з російськими 
традиціями й інстинктом народу. На час 1917 року був 
повергнутий народницький міф про народ-селянство. 1 все ж 
лишилась об’єктивна потреба в новому революційному міфі. 
Замість одвічного міфу про богообраний народ марксизм 
запропонував міф про пролетаріат. Проте в більшовицькій 
модифікації міф про пролетаріат був по-новому трансформова
ний у міф про російський народ. Сталось ніби ототожнення 
російського народу з пролетаріатом, російського месіанізму з 
пролетарським месіанізмом.

До ролі нового месії — визволителя всього експлуатованого 
людства — була піднята робітничо-селянська Росія. В силу її 
специфіки саме в ній народ-селянство поєднався з народом-про- 
летаріатом, всупереч усьому тому, що говорив Маркс, який 
вважав селянство дрібнобуржуазним, реакційним класом. Біль
шовицький варіант марксизму заборонив говорити про проти
лежність інтересів пролетаріату і селянства. На цьому зірвався 
Троцький, який хотів бути вірним класичному марксизмові.

Події весни 1917 року показали, що центральною фігурою 
революції стає селяї тво, вірніше — солдатська стихія. Безпосе
редня участь у революції з боку армії була не чим Іншим, як 
формою втручання селянства, формою його проникнення в надра 
революційного процесу. Досить образну характеристику цьому 
процесові дав відомий публіцист М. Суханов.

Спрямувавши, писав він, всі свої державні думки на 
зміцнення власного корита, а всі свої громадянські почуття — 
до того, як би позбутися земського й урядника, селянство, будучи 
більшістю населення, мало, власне кажучи, всі шанси «пройти 
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стороною», витримати нейтралітет, нікому не перешкодити в 
головній драмі, на основному фронті революції. Погаласувавши 
десь у глибинці, підпаливши трохи маєтків, розгромивши трохи 
добра, селянство отримало б свої клапті землі і втихомирилося 
б у своєму “ідіотизмі сільського життя"».

Але обставини складалися зовсім по-іншому. Нині, писав 
М. Суханов, селянство було зодягнуте в сірі шинелі і, що головне, 
почувало себе головним героєм революції. Не десь збоку, не в 
глибинці, а тут, над самою колискою революції в Петрограді, воно 
стояло біля самого керма революції, та ще й з гвинтівкою в руках. 
«Воно заявляло: я — господар не лише країни, не лише російської 
держави, не лише найближчого періоду російської історії, я — 
господар революції, яка не могла бути здійснена без мене».

Відповідно до обстановки, що склалася, Ленін розробив 
учення про союз робітничого класу і селянства і невпинно 
модифікував його, акцентуючи на блокуванні то з тою, то з 
тою верствою селянства. Можливо, це був найнеймовірніший 
тактичний хід більшовизму.

Щоб стати для селянства своїм, більшовизм пішов шляхом 
включення в доктрину партії певних селянських цінностей. По 
суті, Ленін змушений був перейти на позиції селянства і засвоїти 
практично вічову точку зору на суспільство. Надія на підтримку 
з боку селянства грунтувалася на переконанні, що партія 
спроможна вказати селянству на причини його бід і відшукати 
реальних винуватців.

Свого апогею орієнтація на селянство досягла відразу, 
другого дня після встановлення Радянської влади. Відомий декрет 
«Про землю» і доданий до нього селянський наказ про землю 
як керівництво до дії, складений на основі 242 місцевих селян
ських наказів, був наочним втіленням торжества архаїчних ідеа
лів сільської общини. Це було свідченням того, що Ленін до 
кінця йшов на опрацювання сприятливого для селянства компро
місу, тієї версії народної правди, яка могла б лягти в основу ко
мунікацій між партійною елітою та основною масою населення.

Цей компроміс із селянством, далекоглядне устремління йти 
йому назустріч означали, що партія зробила своєю головною 
опорою сили, які захищали докапіталістичні ідеали. Тим самим 
більшовизм відійшов од революційного просвітництва, доктри
нерського нав’язування західного марксизму масі, якій він був 
чужий і незрозумілйй, оскільки ставив до вирішення завдання, 
передчасні для Росії. У більшовизмі закладалось визнання того,
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що й сам марксизм потребує коригування з боку масової буденної 
свідомості. Партія, покликана піднімати маси ро рівня розуміння 
марксизму, повинна була одночасно коригувати його, пристосо
вуючи до правди народного життя. Іншими словами, навчаючи 
народ, партія повинна була одночасно I вчитися у нього. Таким 
чином, поняття правди стало результатом невпинного утилітар
ного пошуку для вирішення посередницьких методів інтеграції 
суспільства. Саме ця особливість більшовизму й залишалася не 
поміченою багатьма його критиками, які сконцентрували свою 
аргументацію проти більшовизму як нібито економічного дог
матичного вчення, втілення зла, раз і назавжди визначеного 
його вождем.

Насправді, однак, ця ідеологія, не містила в собі нічого 
абсолютного, за винятком необхідності вирішувати посередницькі 
функції, спрямовані на витворення суспільного ідеалу, здатного 
допомогти у відтворенні цілісності суспільства І відвернути 
катастрофу розпаду I самознищення. Більшовизм змушений був 
вдаватися до утилітарного маніпулювання ідеалами, широко 
вдаючись до формування гібридних ідеалів суспільного розвитку 
залежно від конкретних обставин.

Так чи інакше, але в загальному підсумку, стверджував 
М. Бердяев, російська революція можлива була тільки як аграрна 
революція, що спиралася, насамперед, на незадоволення селян 
I стару ненависть їх до дворян-поміщиків 1 чиновників. Ця аграр
на революція, яка не була лише революцією соціально-еко
номічною, можливо, насамперед революцією моральною I побу
товою, оскільки йшлося про спосіб життя, і зробила можливою 
в Росії диктатуру від імені пролетаріату. Диктатура ця виявилася 
диктатурою над селянством і, як показали подальші події, 
обернулася жорстоким насильством над селянством у 1929 році.

І все ж, на всьому цьому процесі лежав знак російської 
самобутності, оскільки й сам більшовизм, як бачимо, у світлі 
російської історичної долі був деформацією російської ідеї, 
російського масіанізму й універсіалізму, російського шукання 
царства правди, російської ідеї, яка набула в атмосфері війни й 
розрухи своєї потворної форми.

Поява в 1903 році такого явища, як більшовизм, 
і подальша його перемога в революції 1917— 
1920 років провістила про виникнення в світі

нової цивілізації. Цивілізація ця, хоч як це не парадоксально 
на перший погляд, будувалася не за Марксом, хоча сам Маркс 
допускав можливість появи казарменого комунізму, перемога

БІЛЬШОВИЗМ 
ЯК ФЕНОМЕН
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якого мала б здобуватися під гаслами знищення приватної 
власності. «Що така ліквідація приватної власності аж ніяк не 
є справжнім освоєнням її, — писав К. Маркс, — видно саме з 
абстрактного заперечення всього світу культури й цивілізації, 
з поверненням до неприродної простоти бідної людини, яка не 
має потреб і яка не тільки не піднялася над рівнем приватної 
власності, але навіть і не доросла до неї».

Суспільний розвиток, як ми вже не раз акцентували, йшов 
скоріше згідно моделі, розробленої іншим німецьким науковцем
— Марксом Вебером, який виділяв три типи влади. Перший тип
— традиційне управління, обумовлене одвічно існуючими поряд
ками й моральними нормами. Він характерний для суспільства, 
де основною виробничою ланкою є традиційна сільська громада 
з усталеним способом життя і відповідною соціонормативною 
культурою. Другий тил — раціональне управління, яке здійсню
ється з допомогою законів і правил у правовій державі. Цей 
Тип характерний для суспільства з усталеним індустріальним, 
міським способом життя. І, нарешті, третій (проміжний) — тип 
харизматичного управління, — грунтується на екстраординарній, 
майже магічній здатності, якою лідер народу наділяється з боку 
тих, хто йде за ним і відданий йому. Для науковців кожен з цих 
типів суспільства, кожна система цінностей — рівноцінні, оскіль
ки вони є породженням конкретної соціальної обстановки. І су
спільний лад, і політичний режим, і система цінностей — все це 
плід колективної та індивідуальної творчості в процесі самоорга
нізації спільноти. Саме тому не слід прикрашати один тип прав
ління і ганьбити інший, бо кожен з них — свідчення різних мо
жливостей спільноти у розв’язанні проблем, що стоять перед нею.

Домінуючою рисою проміжного типу правління є постійні 
спроби з боку харизматичного лідера (в нашому випадку — 
Леніна) до химерного поєднання традицій старого й елементів 
нового, до створення гібридного ідеалу суспільства, до захисту 
давніх цінностей сучасними засобами.

Більшовизм був відчайдушною спробою мільйонних мас 
знайти відповідь на виклик історії і подолати внутрішній розкол 
суспільства, породженний надмірною лібералізацією і моно
полізацією надто примітивно структурованого суспільства. Пере
обтяжене загостренням суперечностей суспільство прагло повер
нутися до ідеалів гармонії сільської общини, природного цик
лічного ходу буття, спокою і добробуту. Ленін в ролі харизма
тичного лідера лише осягнув і організаційно оформив це
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прагнення, створивши для нього Ідеологічну й організаційну 
кристалізацію у вигляді партії нового типу.

Безумовно, феномен більшовизму не слід пов’язувати з 
інтересами однієї із суспільних груп, верств чи, зрештою, класів. 
Нове суспільство відбивало не тільки бажання селян повернутися 
до давніх форм життя, відкинувши ліберальні запровадження 
та товарно-грошові відносини, які, ясна річ, розкладали тра
диційну народну мораль.

Водночас нове суспільство було й результатом прагнення 
міських робітників призупинити надто жорсткі форми розвитку 
капіталізму, послабити тиск хазяїна. Tax само нове суспільство 
було й результатом устремлінь російської інтелігенції побудувати 
суспільство на основі традиційного для Росії розуміння правди, 
яка, судячи з усього, тяжіла до зрівнялівки нижчих класів. І що 
характерно — найбільш рішуча й здібна до організаторської 
роботи частина інтелігенції реально створила ідеологічні й орга
нізаційні форми для вирішення цих завдань у вигляді більшо
вицької партії.

Як показав подальший перебіг подій, жодна з цих груп не 
могла претендувати, щоб нове суспільство втілювало в собі Ідеал 
саме однієї з них. Суспільство існувало як постійно пульсуючий 
консенсус, що гойдався і змінював свій центр тяжіння до однієї 
з них, породжуючи різного роду конфлікти.

Кожна із зазначених груп вносила вклад. Селянство внесло 
в більшовизм свій народницький традиціоналізм як культурний 
фундамент суспільства, що містив у собі два інверсійні потоки, 
породжуючи то авторитаризм, то вічовий локалізм. Робітники 
внесли елемент утилітаризму, можливість розвитку міст, більш- 
менш сучасного типу виробництва та обмежених форм мо
дернізації. Інтелігенція внесла в суспільство елемент прагматич
ного об’єднання розколотих частин суспільства метог ми ор
ганізаційної, культурної та Ідеологічної інтеграції.

В цілому зберігався і діяв певний консенсус, заснований на 
поєднанні модернізованих міфів і елементів науки. Звісна річ, 
історія цього процесу сповнена драматизму і людських пристрастей.
І все ж, внаслідок збереження цього пульсуючого консенсусу, 
суспільство виступило в ролі суб’єкта самовідтворення своєї куль
тури перехідної цивілізації, своїх відносин, які, кінець кінцем, таки 
запобігли катастрофічним наслідкам соціального розпаду.

Поява і функц' нування більшовизму стали свідченням того, 
що на перехідному етапі — від традиційного до правового — су
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спільство може Існувати і самовідтворювати себе і в умовах жах
ливих І катастрофічних суперечностей. Практика підтверджує, 
що в критичній ситуації суспільство стихійно І свідомо створює 
особливий мобілізаційний режим, коли надзвичайними зусилля
ми меншості, методами маніпулювання народними масами вда
ється спрямувати їх на шлях державотворчої діяльності (в кон
кретному випадку — реалізація «російської ідеї» в структурі СРСР).

Більшовизм у ролі мсханізму-посерсдника виступив як охо
ронець та інтерпретатор національного ідеалу та всенародного 
здвиження, всеохоплюючого руху. Перетворення енергії мас на 
енергію партії створило передумови інтегрування суспільства в 
нову державність після розпаду імперії і загрози торжества ідеа
лів локалізму. Поза розумінням цієї сутнісної риси більшовизму 
(яка, до речі, не має нічого спільного з марксизмом) не може 
бути адекватного розуміння ні радянського ладу, ні його ідеології.

Більшовизм не є догмою. Його неможливо зрозуміти поза 
динамікою радянської системи. Стрижнем її динаміки є жорстока 
боротьба більшовизму проти загрози внутрішнього розкладу 
внаслідок усвідомлення різними класами суспільства власних 
інтересів, а відтак — необхідності багатоиартійної системи. Вся 
подальша історія СРСР — це невпинна боротьба із зазначеною 
загрозою, яка постійно підживлювалась внаслідок допущення в 
суспільстві окремих елементів лібералізму, використання світо
вих досягнень науки І техніки.

Таким чином, відмітною рисою нового суспільства було чітке 
усвідомлення драматичної гостроти проблеми суспільної інтеграції 
в умовах об’єктивного розколу. За цих умов культура, ідеологія та 
моральні ідеали взяли на себе функцію «соціального клею» для 
забезпечення політики, відтворення великого суспільства-держави.

Більшовизм став складною формою реалізації гібридного 
ідеалу, де центральний елемент виконував роль посередника 
для інтеграції двох крайніх розколотих частин суспільства. Основ
на вісь цієї конструкції пролягала лінією: ядро партії нового 
типу — на одному полюсі та основна маса народу, насамперед 
селянство—на другому. Між ними у ролі посередника виступав 
робітничий клас. Мобілізаційний режим суспільства був наці
лений на забезпечення максимальних можливостей кинути всі 
ресурси, всю соціальну, енергію суспільства на недопущення 
посилення розкладу суспільства, його дезорганізації, на постійне 
самовідтворення цілого. При цьому соціальна ціна жертв, шляхи, 
засоби й методи доейгнення цілі не бралися до уваги.
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РОЗДІЛ III
ПОТЕНЦІАЛ

НАЦІОНАЛЬНОГО
ВІДРОДЖЕННЯ

У 1917 році, коли мова заходила про Польщу чи Фінляндію, 
В. Ленін часто згадував і Україну — як націю, чию вимогу 
незалежності більшовики визнавали безумовно. В червні 1917-го 
Ленін засудив Тимчасовий уряд за те, що той не виконав свого 
елементарного демократичного обов'язку — не проголосив права 
української нації'на самовизначення. Одначе, як показала історія, 
паралель між Україною, Польщею та Фінляндією виявилась 
досить умовною І не завжди коректною. Характерні особливості 
національної структури та сама історія формування населення 
України — селян, робітництва та Інтелігенції — кардинально 
вплинули на невизаченість українського національного руху та 
розвитку в ньому досить-таки протилежних тенденцій.

Тим часом паралелі між Фінляндією І Україною і по 
сьогоднішній день являються складовим і досить вагомим 
аргументом у політичній боротьбі. Наголошується на нібито 
рівних стартових умовах України і Фінляндії. Після революції 
1917 року Фінляндія вирвалася з імперії, а Україна залишилась 
в ній. У Фінляндії розквітла демократія, а в Україні встановилась 
диктатура. «А результати діяльності такі: за рівнем життя 
населення Фінляндія на четвертому місці у світі. За цей же 
період рівень життя України опустився на 82 місце у світі. Так, 
як ми жили, жити не можна. Тим більше, що фіни мають 
далеко гірші землі, ніж у нас. І клімат там не дуже сприяє 
господарській діяльності. А стартові суспільні умовк у нас були 
однакові» — запевняв у свій час Л. Лук’яненко.

53



Ніхто не стане заперечувати, що так далі жити не можна. 
Але чи насправді-таки стартові умови були однакові? І чи 
вирішальними є родючість грунтів і клімат? І, зрештою, чи 
доречно «приписувати» фінські ліки проти українських хвороб?

Якою ж мала бути Україна, щоб стати рівною 
імперія j СуВЄрЄНН0І0 серед народів світу? В усякому 

разі — розірвати з імперською традицією Росії.
Імперське мислення не слід ототожнювати лише з відверто 
реакційними силами. Воно входило в систему цінностей, якими 
дорожили, гордились і міщани, і ліберально мислячі інтелігенти.

Усьому були свої історичні передумови. Тридцятого жовтня 
1721 року, в день святкування Ніштадського миру, що завершив 
Північну війну, Петро І прийняв титул «Батька Вітчизни і 
імператора Російського». Росія стала імперією. Це означало, що 
до рангу державної політики було віднесено курс на політичну 
експансію, яким вже давно йшли Британська, Іспанська, Пор
тугальська та Голландська імперії.

Одначе були й суто специфічні російські риси: різке 
зростання ролі політичного режиму самодержавства, проголо
шення тези про особливе призначення Росії як центру Вселен
ської церкви, намісника останнього істинно християнською 
народу — Візантії — в спасінні християнського світу від невірних 
і схизматів (католиків і протестантів). Звідси І певні стереотипи 
імперської поведінки: якщо сусідні землі не захопимо ми, то це 
зроблять сильні сусіди (а вони, бач, іновірці); сусідні землі 
належать нам «по праву», бо на них жили чи живуть слов’яни. 
А «без Росії слов’янство — нуль. І порівняння можна продовжити 
далі: без великоросів — українці і білоруси теж нуль». Цитоване 
вище — не витяг із старих архівних паперів — це основоположна 
ідея статті «О русском единстве», надрукованої в журналі 
«Свободное слово Руси» № 9—12 за серпень-грудень 1988 року. 
Так що, як мовиться, живий, курилка.

Приєднання до Росії в гі часи відбувалося як примусово, 
так і добровільно. Але це не мало істотного значення — навіть 
визнання Богданом Хмельницьким російського царя як свого 
верховного сюзерена (що було в традиції середньовічної Європи) 
розцінювалось як факт довічного приєднання. Рано чи пізно 
управління на приєднаних землях уніфікувалося. Вводилися 
російські бюрократичні порядки, що призводило до викривлення 
своєрідності національного державного розвитку. Свідчення тому 
— доля України. З часів Богдана Хмельницького вона пройшла
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шлях від унікальної демократичної козацької республіки до 
звичайної російської губернії, населеної поміщиками І кріпаками.

Сучасні російські історики демократичного спрямування, 
зокрема такі, як Євген Акісімов, беззастережно визнають, що 
«хоча системи управління підвладними територіями вар’ювалися 
в широкому діапазоні — від доволі значної автономії до жорсто
кого воєнного управління, в цілому російська колоніальна 
політика XVIII — початку XX століття будувалася на трьох 
взаємозв’язаних принципах: уніфікація, бюрократизація І руси
фікація. Її кінцевою метою була ліквідація особливостей націо
нального способу життя як потенціального джерела спротиву 
імперському владарюванню».

Русифікація окраїн імперії стала важливою внутріполітич
ною доктриною. Вона передбачала стирання історичної пам’яті 
підневільних народів. Не випадково так багато уваги приділялося 
контролю над релігійним вихованням і освітою — аж до заборони 
говорити і писати рідною мовою. Політика русифікації була 
досить диференційована — тим, хто приймав православ'я і послу
говувався російською мовою, були відкриті двері до найвищих 
установ і титулів (згадати хоча б кар’єру Кирила Розумовського).

Безумовно, політика русифікації не відбивала справжніх інте
ресів російського народу, хоча стереотипи Імперської свідомості 
були досить поширені. В цілому серед російських людей побутувала 
терпимість до представників інших національностей. Пояснюється 
це і тим, що в широкій масі росіяни не користувалися привілеями 
формального панування — плоди імперських завоювань ставали 
надбанням військово-бюрократичної верхівки імперії

Привілейована військово-бюрократична каста на чолі з 
«царем всія Русі» була досить інтернаціональним, або, вірніше, 
космополітичним утворенням. Один із найбільш відомих англій
ських радянознавців Едуард Карр зазначаг «В цю касту охоче 
допускалися певні неросійські елементи, особливо німецькі 
поміщики з Латвії та Естонії і польські поміщики з Польщі, 
Литви, Білорусії та України, але щоб потрапити в цю касту, 
слід було говорити російською та засвоїти російські, традиції 1 
погляди. На нижчих адміністративних посадах, яких ставало 
все більше із роєгом бюрократичної машини, використовувались 
росіяни, представники дрібної буржуазії 1 — за д іов тої ж 
асиміляції — неросіяни».

Суть справи полягала не в міфічній «широті російської душі» 
правлячої імперської касти. Обставини були дещо серйозніші:
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еліта національних околиць, яка б могла керувати національно- 
визвольним рухом, залюбки поглиналась бюрократичним апа
ратом. Можливість зробити кар’єру І користуватись відповідними 
привілеями була надійним гарантом збереження цілісності 
імперії. Коли ж мова заходить про райони Середньої Азії, то 
там присутність російської адміністрації була досить умовною 
— місцеві хани, беки і мулли служили посередниками, через 
яких здійснювалося керівництво.

Чи не найбільш опозиційно настроєним до 
імперської структури було польське дворянст
во. Після входження більшої частини Польщі

до Росії, згідно з рішенням Віденського конгресу 1814—15 років, 
польське питання перетворюється на один із центральних 
вузлів міжнародних відносин і вагомий елемент революційного 
руху. В країні розвивались капіталістичні відносини прусського 
тину, закріплені конституцією Варшавського герцогства 1807 
року. Наростала потужність Лодзінського текстильного центру, 
шахт та ливарень Сілезії. В Королівстві Польськім зберігалась 
відносно ліберальна конституція, підписана Олександром І у 
1815 році. Ряд революційних повстань 1830—ЗІ, 1846—48, 1863—64 
років викликав певні репресії і обмеження з боку імперії, проте 
селянська реформа в Королівстві Польському була більш 
буржуазною, ніж у більшості губерній Росії. Нагадаємо, що 
конституція в Росії була прийнята лише внаслідок революції 
1905 року, тобто століття після польської.

У 1893 році на базі менш чисельних попередниць була 
створена Соціал-демократична партія Королівства Польського, 
а в 1897 році досить сильна Національно-демократична партія, 
що виражала інтереси національної буржуазії. З початком 
Першої світової війни майже вся територія Польщі вийшла з-під 
контролю імперії. Більше того, на території Польщі були створені 
збройні сили польських легіонерів, які боролися проти російської 
армії. Практично були підготовлені всі передумови для виходу 
Польщі з Російської імперії.

Вже в листопаді 1916 року було заявлено про створення на 
території Королівства «польської держави*. У серпні 1917-го в 
Парижі був заснований Польський національний комітет, який 
держави Антанти І США визнали офіційним представником 
польського народу. Вже на переговорах у Бресті Радянський 
уряд заявив про право польського народу самому вирішувати 
свою долю. Сімнадцятого листопада 1918 року був сформований 
уряд Польщі, очолюваний Є. Морачевським.
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Не випадково XIX століття часто називають століттям 
відродження Польщі. За цей період польська нація сформувалась, 
виробила свою соціальну і політичну структуру, зміцніла 1 
консолідувалась в національній самосвідомості. Проголошення 
незалежності було логічним завершенням процесу.

Тепер щодо стартових умов України і Фінляндії на початку 
XX століття. Звернімося до деяких фактів. Як відомо, Фінляндія 
була приєднана до Росії в результаті російсько-шведської війни 
1808—09 років. Збори представників різних верств Фінляндії в 
м. Борго (1809 р.) ухвалили умови П входження до складу 
Російської імперії. Главою Великого Королівства Фінляндського 
проголошувався російський Імператор, представником якого в 
Фінляндії був генерал-губернатор — голова місцевого уряду (з 
1816 року — сенату). До компетенції 4-станового сейму входило 
законодавство з внутрішніх питань. Без згоди сейму імператор 
не міг ввести новий чи відмінити старий закон або запровадити 
нові порядки, Фінляндія мала свою митницю в торгівлі з Росією 
і європейськими країнами. Прибутки Князівства не вливалися 
в загальноімпсрську казну, в 1860—78 роках Фінляндія отримала 
свою власну грошову одиницю. Бурхливо розвивалися капіталі
стичні відносини, набирала сили національна торгова і промис
лова буржуазія. Шкільна реформа 1866 року вводить навчання 
фінською мовою (раніше було шведською). Міська реформа 1873 
року встановила виборність органів самоуправління. Військовою 
реформою 1878 року у Фінляндії створювалися національні 
військові підрозділи, які входили до складу російської армії.

На початку XX століття у Фінляндії утворилася система 
політичних партій, яка зміцніла і набрала сил після введення 
в 1906 році загального і рівного виборчого права. Як би не хотів 
Тимчасовий уряд не допустити самовизначення Фінляндії, якими 
б не були маневри більшовицького керівництва щодо права 
трудящих (а не буржуазії) на самовизначення, все одно Рада 
народних комісарів РСФСР 18(31) грудня 1917 року була змушена 
визнати незалежність Фінляндії. Нація визріла протягом XIX 
століття, сформувала власну соціально-економічну і політичну 
структуру, консолідувалася навколо буржуазних партій (про- 
більшовицькій соціал-демократії не допомогли і російські вій
ська, які перебували на фінській території). Самовизначення 
стало історичним фактом і не визнати його не можна було. Що 
було спільним для еліти національних околиць Російської імперії 
— вона поводила себе на початку XX століття вельми оберегкдо.
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Від активного націоналізму її утримував страх перед рево
люційним насильством з боку власних робітників і селян. 
Царську владу багато хто сприймав як надійного захисника 
класових Інтересів, до того ж загальноросійський ринок був 
основою їх достатків. Тому до 1917 року їх вимоги в основному 
не йшли далі автономії. Революція розірвала цю спільність 
Інтересів. Те, що відбулося після жовтня 1917 року, було 
викликано не стільки боротьбою периферії проти метрополії, 
скільки розпадом старої Імперської Росії. Цей розпад справді 
давав рівні умови для старту. Але ж якими були потенційні 
можливості українських громадсько-політичних сил?

Україна пройшла свій шлях у складі Російської 
укрални Імперії. Після героїчної визвольної війни під 

проводом Б. Хмельницького, входження, в силу 
обставин, під руку московського царя та періоду «руїни» 
(громадянської війни) Україна поступово виснажує свої сили. 
І зже, починаючи з часів гетьмана Івана Самойловича (1672— 
87), за визначенням М. Грушевського, гетьманщина «тихо плив
ла, без всяких конфліктів і пертурбацій на буксирі московської 
політики», бо козацька старшина І Москва прийшли до порозу
міння. «Якраз серед п іітичного затишшя і лояльної покірності 
під регіментом Самойловича І Мазепи закладалися міцні основи 
станових прав козацької старшини і поміщицького володіння 
на Україні, що розвивалося паралельно з поступовим знищен
ням автономії 1 форм виборності козацького правління».

Після Полтавської битви 1709 року, всіляко акцентуючи на
моменті переходу І. Мазепи на сторону Карла XII, царський уряд 
вдається до всіляких заходів по ліквідації тих залишків 
української автономії, які ще мали місце після ряду десятиліть 
руїни, і остаточного перетворення України у свою провінцію. 
Після смерті гетьмана Д. Апостола в 1734 році, управління 
Україною було доручено колегії з шести членів — трьох росіян 
і трьох українців. Передано ніби тимчасово, до обрання гетьмана, 
хоча в Інструкції урядовому резиденту О. Шаховському роз’яс
нювалось, що балачки про вибори гетьмана потрібні лише для 
того, щоб уникнути заворушень. А така загроза була в зв’язку 
з умовами війни Росії і Австрії проти Туреччини (1735—1739). 
Загроза особливо посилювалась у зв'язку з агітацією гетьмана 
в ем'грації П. Орлика щодо ві. новленнм на Україні гетьманського 
суверенітету. Останній гетьман України К. Розумовський (1750— 
64) був звільнений від гетьманських обов’язків уже на другий 
рік після сходження на престол Катерини II, а імператорським
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маніфестом від 3 серпня 1775 року було проголошено і про 
скасування Січі «із знищенням самого імені запорозьких козаків». 
В 1783 році на Лівобережжі та Слобожанщині було юридично 
оформлено кріпосне право.

В XIX столітті поборники Ідеї української самостійності ніяк 
не могли знайти легального грунту для своєї роботи в Росії. 
Урядова політика зводилась до того, щоб не допускати ніякого 
українства — ні радикального, ні поміркованого, ні клерикаль
ного, проводячи традиційний курс асиміляції українського 
населення в напрямку його русифікації. Вже за Петра І в 1720 
році було видано урядове розпорядження, яке забороняло 
друкувати на Україні будь-які книги, крім церковних, та й 
останні тільки після звірки з російськими з мстою уніфікації. 
Російська канцелярська мова вже з середини XVIII століття 
панує в діловодстві установ на Україні, народна мова визнається 
«зникаючим наріччям», яке часто вводиться хіба що у вистави 
для надання їм комедійності. Поволі втрачається самоназва 
українців: замість того вводиться офіційно-бюрократичний тер
мін «малоросіянин» — у співвідношенні до Московської держави 
«Великої Русі».

Особливістю України було її ослаблення в кадровому відно
шенні, оскільки Інтелігентне дворянство та духівництво пішло на 
службу государеву. В певній мірі навіть можна говорити про деяку 
«українізацію» російської культури. Вже в середині XVII століття 
під час царювання Олексія Михайловича до виправлення церков
них книг були запрошені київські вчені-ченці — Епіфаній Слави- 
нецький, Арсеній Сатановський та інші. Виправлення вилилось у 
цілу мовну реформу. Суха мова приказних установ наповнюється 
лексиконом України і Білорусії. Симеон Полоцький, білорус за 
походженням, стає видатним громадським І церковним діячем Росії, 
наставником царських дітей, співавтором проекту Слов’яцо-греко- 
латинської академії (1687—1775). У самій академії понад три чверті 
учителів, префектів та ректорів були вихідцями з України, виуче
никами Києво-Могилянської академії, учителями її, забраними за 
урядовим наказом.

Можна нагадати ще ряд імен україніЦь, які стали невід’ємною 
приналежністю російської культури. Щоб не бути звинуваченим у 
посяганні на пріоритет російської культури, пошлюся на авторитет 
Миколи Лосського, російського філоеофа-ідеаліста, висланого в 1922 
році за кордон. Укр'їнськими діячами в галузі російської культури, 
писав він, можна назвати в царині літератури Василя Капніста
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(сатирична комедія «Ябеда»), перекладача «Іліади» Миколу Гне- 
дича, автора Історичних романів Данила Мордовцева та широ
ковідомого Володимира Короленка. У галузі філософії це профе
сори Т. Ф. Осиповський, С.С. Гогоцький та П.Д.Юрксвич. В галузі 
інших наук — історик М. L Костомаров, лінгвіст 0.0. Потебня, мате
матик В. Г. Імшенецький, біолог 0.0. Ковалевський, мінералог ака
демік В. І. Вернадський та його син історик Г. В. Вернадський, геолог 
М. І. Андрусов. А ще цілі родини Данилевських, Петрушевських, 
Прокоповичів. У галузі живопису всім відомі імена Антона Лосенка, 
Дмитра Левицького, Володимира Боровиковського, Іллі Рєпіна, 
Михайла Врубеля.

А скількох Лосський і не згадав? Куди подіти з царини музики 
Михайла Глінку, Дмитра Бортнянського, Максима Березовського, 
Артема Всделя? А просвітителів Мілетія Смотрицького та Степана 
Яворського? Перелік може бути занадто довгим.. Але справа не в 
цьому. В оцінці явища національної культури ми мусимо визна
чатися не діяльністю окремих осіб, а тим фактом, чи ці особи є 
органічними і свідомими виразниками інтересів свого народу як 
цілісного соціального блоку. В іншому разі може йтися лише про 
явища, які мали певне культурне значення на рівні персоналії. На 
жаль так сталося з Україною, яка служила своєрідним донором 
для підтримання бурхливого зростання російської культури, знек
ровлюючи свій власний організм.

Українське дворянство було впродовж віків або полонізоване, 
або русифіковане. Багато представників цієї верстви все ж прой
малися духом патріотизму, але для них була властива скоріше 
подвійна лояльність та національна ідентичність. Бо як інакше 
пояснити той факт, що в умовах офіційної русифікації під час 
перепису населення 1897 року трохи більш як 56 тисяч спадкоємних 
дворян (з їх сім’ями) визнали українську мову рідною? Йдеться про 
дворян у широкому розумінні цього слова — не тільки землевлас
ників, а й тих, хто був зайнятий різними міськими професіями. 
Одначе це був такий собі «хатній патріотизм», який не виявляв 
себе так як у Польщі в політичній боротьбі.

Після підпорядкування в 1686 році української церкви Москві 
відбулася також і русифікація священиків. Щоправда, за переписом 
1897 року половина священиків України (близько 50 тисяч) визнали 
українську мову рідною. Вони жили в тісному контакті з селянами, 
працювали вчителями в церковно-приходських школах.

Проте ніякого клерикального політичного руху на захист 
ідеї самостійної України вони все-таки не створили.
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...її
ОКРАДЕНОЮ

ЗБУДЯТЬ

Лютнева революція 1917 року застала Україну 
як націю зненацька з усіма типовими ознаками 
«малого народу» — без виробленої соціально- 

економічної структури, без політичної тканини, без війська 1 
чіткого розуміння своїх завдань і можливостей.

Надамо слово учаснику подій міністру УНР від українських 
есерів Микиті Шаповалу: «Революція до нас прийшла з 
Петрограда і владу передала тим, хто жив у містах і хто був 
організований. У містах була чужа організована більшість, ціла 
ж Україна — селянська і робітнича — лежала облогом, несвідома, 
не знаючи навіть свого імені. Ще за царського режиму російські 
чорносотенці рахували "свідомих українців" на 25—ЗО тисяч 
осіб, перебільшуючи сили українського визвольного руху».

У цьому крикові відчаю не було перебільшення. Україна 
сприймалася більшістю обивателів імперії як «Юго-Запад Рос
сии», а самих українців вважали своєрідною національною 
меншістю, яка вимагає певного захисту, але не більше, ніж інші 
національні групи на цій території — поляки, євреї, греки, гагаузи 
чи цигани. 4(17) березня 1917 року після падіння російської 
монархії в Києві утворюється Українська Центральна Рада із 
представників громадських організацій. Вона висунула вимогу 
впровадження української мови в школах та урядових установах. 
Як могли бути сприйняті подібні програмні вимоги інституції, 
яка претендувала на те, щоб представити інтереси цілої нації? 
Відповідне до неї було і ставлення.

Наприклад, 6—8 квітня відбувся Український національний 
конгрес, що об’єднав близько 1000 представників різних укра
їнських організацій і партій, висловився за створення в межах 
Російської федеративної республіки (з санкції Всеросійських 
Установчих Зборів) автономної України. Все це було на рівні 
декларації про наміри. Яке до цього було ставлення? Київський 
присяжний повірений і єврейський громадський діяч А. А. Голь
денвейзер у своїх спогадах передає своє (і не лише своє) ставлення 
до значимості і ролі Центральної Ради в цей час такими словами: 
«Спочатку ми дивилися на раду, як на чисто національне 
об’єднання, на зразок нашої “ради об’єднаних єврейських 
організацій" і "Польського виконавчого комітету”. Єврейська 
рада навіть спробувала конкурувати з радою (Центральною — 
Авт.), клопочучи перед Виконавчим комітетом про надання їй 
приміщення в Педагогічному музеї. Одначе цей останній 
залишився у виключному володінні українців і став їх штаб- 
квартирою. Звідси і почали снуватись нитки, які поступово
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охоплювали провінціальні міста І навіть села України, а також 
армію. Українські діячі проявили в цю епоху велику енергію І 
зуміли в короткий час створити широко розгалужену, міцну 
організацію. До пори до часу, одначе, все залишалось в рамках 
чисто національного руху, зовсім не претендуючого на захоп
лення влади».

І нехай шановний читач не поспішає вибухнути гнівом 
праведним у бік «жидо-масонів» (як це іноді ведеться), які бач 
посміли дорівняти Українську Центральну Раду до польської 
чи єврейської етнічної організації, та ще й позивалися за рівні 
права на приміщення. Реальні обставини складалися так, що 
Шевченкові слова «на нашій не своїй землі» стали віщими. 
Українство на початку 1917 року не сприймалося як серйозна 
політична потуга. 1 для того були свої підстави.

Той же М. Шаповал у своїх спогадах пише: «Значить, ми з 
перших же днів революції побачили, що великий наш народ, 
через свою неволю, прийшов у революцію нац1онально~темним„ 
Все, що було живого українського в Києві, кинулось живо до 
агітації, організації своїх сил, почало національну пропаганду 
скрізь, де були українські люди. Заклекотіли українські серця, 
заметушились люде’ Як! На нашій землі ми не зможемо стази 
на ноги? Наш народ хіба вже згубив свою душу? Хіба не схоче 
показати свого обличчя? О ні„ Залунали скрізь українські 
промови — на вулицях, в кав'ярнях, на фабриках, по залізничних 
вагонах, по селах. Де був один “свідомий українець", він виступав 
перед тисячами I казав, закликав: ми поневолені як нація! Вороги 
забрали наші землі I добро, скасували нашу автономію, знищили 
культуру, обернули нас у рабів, навіть Ім’я наше відібрали!».

Скільки ж їх — національно свідомих українців— було на 
той час у Києві? Та й на Україні в цілому? І взагалі — що 
являли собою українці на той час? За 50 років перед революцією 
національний склад Києва змінювався не на користь українців. 
За переписом відсоток українців у населенні Києва становив: у 
1874 році —ЗОД; в 1897 — 22,1; в 1917 — 16,4. Тобто, питома вага 
українців за якихось 50 років упала вдвоє. Відсоток росіян 
становив відповідно: 47,0; 54,4; 50,0. Євреїв: 11,0; 13,0; 18Д Поляків: 
8,2; 8,0; 9,1. Інших: 3,5; 2,5; 5,9.

У цілому на час революції 1917 року українська нація була 
селянською — 90 відсотків її займалися хліборобством і добуван
ням сировини. В обрббній промисловості було зайнято 3,6 відсотка 
українців; у торгівлі — 0,9; у війську, суді, поліції, адміністрації

62



та вільних фахах — 5Д відсотка. Але це галузевий розподіл 
праці. Класовий розподіл можна проілюструвати на прикладі 
перепису населення Києва. Серед тих 16 відсотків украінців-киян 
робітники становили — 42,3 відсотка; прислуга —15,1; службовці 
—13,3; пани —10,0; вільні фахи — 5,0; рантьє — 0,7. Із цього видно, 
що пролетарські верстви серед українців Києва становили у 
відсотках 57,4; службовці та інтелігенція — 28,3; буржуазія— 10,7 
відсотка (враховуючи, що це були не банкіри чи промисловці, 
а переважно дрібні крамарі, городники, фурмани тощо, тобто 
ті, хто мав своє невеличке «ділр»).

У Львові класове становище українців було ще гірше — вони 
становили там не більше 18 відсотків населення. Серед них 
робітники І прислуга становили 81,25 відсотка; службовці — 12Д; 
дрібні крамарі та ремісники—6,25. Але Київ І Львів були ще 
більш-менш українізовані райони України. На Півдні та на 
Слобожанщині становище в містах було набагато гірше з точки 
зору питомої ваги українців у складі міського населення.

В цілому на українських землях, що входили до складу 
Росії, міське населення за етнічною ознакою (у відсотках) за 
переписом 1897 року розподілялось так: росіяни — 33,7; українці
— 32,5; євреї — 27,4. І тут, як це було видно на прикладі Києва, 
питома вага українців у міському населенні постійно падала. 
Виняток становили лише чотири губернії, де українці на роки 
революції в містах все-таки залишилися в більшості: Київщина
— 51 відсоток; Харківщина — 55,3; Чернігівщина — 60,8; Полтав
щина — 68,0.

Згідно з детальним переписом 1897 року у великих губерн
ських містах, де справді таки вершилася доля революції, українці 
становили лише п’яту частину населення, займаючи до того ж 
невпливові позиції в промисловості та банківській справі. За три 
роки революції частка українців у великих містах ще зменши
лась: в губернських містах вона становила 14 відсотків; в Інших 
містах — 40,5; на селах — 83,9 відсотка.

Отже, революція 1917 року, яка розпочалася як революція 
буржуазна, міська, антифеодальна, не могла викликати відпо
відний резонанс серед українського населення, або якщо н могла
— то лише на фазі антифеодальній. Селяни хотіли землі, І на 
Україні перспективи перемоги мали лише ті політичні партії, 
котрі тісно пов'язували справу національного визволення з 
докорінними соціальними реформами на селі — перерозподілом
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НЕЗРІЛА
САМОСТІЙНІСТЬ

землі. Без такої «прив’язки» національна спр за позбавлялась 
свого соціального грунту.

Цю проблему і повинна була з’ясувати для себе українська 
інтелігенція, якої було на кінець XIX — початок XX століття до 
болю мало. У 1897 році зареєстровано 47 тисяч українців із 
середньою чи вищою освітою (включаючи священиків). Стано
вило це лише 0,3 відсотка українського населення. Серед росіян 
було 143 тисячі освічених осіб, що становило 5 відсотків 
російського населення України.

Виступаючи на І конгресі Міжнародної Асоці
ації Україністів у 1990 році, академік Омелян 
Пріцак відзначав, що усвідомлення часу, су

спільного поступу є продуктом вищого мислення—лінеарного. 
Таке мислення — витвір міської культури, незалежний від 
природних циклів сільськогосподарського виробництва. «Основ
на проблема історії України в тому, — наголошував О. Пріцак, 
- що велика (якщо не більша!) частина українського населення 
аж до наших часів, а то й тепер, усе ще живе у системі 
циклічного думання. Тому в нашому випадку маємо до діла, 
властиво, не з однією, а з двома спільнотами, де обидві ці 
системи думання (циклічне та лінеарне) існують паралельно й 
утруднюють нормальний перехід так званої “народної маси" (із 
циклічним думанням) до свідомої структурної суспільності...»

На цю особливість історії України звертав увагу ще в 1927 році 
згадуваний вже М. Шаповал. Як правило, писав він, скрізь у містах 
на українській землі українці виконують чорну, некваліфікевану 
фізичну роботу. Що ж до промислу, фінансів, торгівлі, адміністрації 
та науки, то українців тут нема зовсім, або де-не-де якась одиниця. 
І, узагальнює він, «українська нація поділена на дві частини: 
сільську — 92 відсотка і міську — 8 відсотків. Що цс означає, коли 
говорити соціологічно-науково? Це все показує, що українська 
нація на своїй землі виконує тільки одну суспільну функцію — 
веде хліборобство, всі ж інші, необхідні для суспільного життя 
функції, виконують національні меншості.- Українська нація не 
має в собі таких суспільних частин: промислу і торгівлі Через те 
не має в руках транспорту і комунікацій, через те не веде вищої 
науково-культурної праці, через те викинута з міста, через те 
політична влада не в її руках??.

Українська інтелігенція (здебільшого вихідці з того ж таки 
села) усвідомлювала це становище, а тому напередодні 1917 року і 
не ставила завдання самовизначення України поза межами Росії.
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Всеукраїнський національний конгрес так відредагував текст 
І Універсалу, що в ньому зникли слова про Україну як про 
«автономну державу», натомість же було сказано про покликання 
Центральної ради «творити новий лад вільної автономної 
України», «не одділяючись від усієї Росії, не розриваючи з 
державою російською». Обраний на конгресі заступником голови 
Центральної ради С. Єфрсмов у своєму виступі недвозначно 
наголосив, що «наш народ не дозрів до автономного ладу».

Щоправда ідею самостійності України відстоювала Укра
їнська партія самостійників-соціалістів на чолі з М. Міхновським, 
а також Союз визволення України, що діяв на Галичині. Але 
ці партії не мали впливу на визначення стратегічного курсу 
Центральної ради.

Судячи з усього, якби не більшовицький жовтневий пере
ворот, то справа до проголошення самостійності України так би 
і не дійшла. Оскільки це питання дискусійне, то пошлемось 
поки що на авторитетну на Заході думку відомого історика 
Ричарда Пайпса: «якби Росія залишилася демократичною ре
спублікою, український національний рух змирився б Із широкою 
територіальною автономією, принаймні на певний час у май
бутньому. Ідея незалежної державності ще не прижилася сильно, 
в усякому разі на східній частині, а українська інтелігенція, яка 
виросла на такому самому Інтелектуальному грунті, що і 
російська, була також схильна розглядати націоналізм з деякою 
ніяковістю. Більшовицький coup d'etat відразу ж змінив стано
вище. З цього часу ніщо менше, ніж незалежність, ке могло 
задовольнити українські національні прагнення».

Проте проголошення незалежності відбулося лише на
прикінці січня 1918 року. Тобто минуло майже три місяці, коли, 
образно кажучи, українське село повинно було вирішити, по 
який бік міських (а значить російських чи русифікованих) 
барикад стати: з червоними чи з білими. Своя національна 
революція на Україні ще не визріла, отже, процес неминуче 
Інтернаціоналізувався — «українську карту» стали розігрувати 
більш могутні світові сили — Росія, Антанта та Четверний Союз.

Намагаючись піднятися над пристрастями воюючих сторін, 
англійський дослідних Е. Карр дає такс трактування перебігу 
подій. Якщо вірно те, шо більшовицький режим ніколи б не міг 
бути встановленим на Україні без прямого втручання Москви, 
то в рівній мірі справедливо і те, що буржуазний режим тут 
також не зміг би втриматись без підтримки Іноземних урядів,
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які були заінтересовані в утвердженні центрів протидії більшо
викам. Але ж Німеччина і Антанта тим самим підштовхували 
Центральну Раду до союзу з білогвардійською «єдинонсділимою» 
Росією, що суперечило українським національним інтересам. 
Ленін, з свого боку, теж не готовий був розглядати гасло 
національного самовизначення як абстрактний принцип, або 
оцінювати його поза контекстом громадянської війни.

Таким чином для України, з точки зору Е. Карра, «вибір робився 
не між залежністю чи незалежністю, а між залежністю від Москви 
і залежністю від буржуазних урядів капіталістичного світу».

Реальний ступінь незалежності і самостійності України в 
цій ситуації міг бути визначений лише самим українським 
народом, його готовністю усвідомити інтереси України як свої 
власні (як імператив національного «я»), готовністю захищати 
їх до останнього подиху. Чи міг цей інтерес зводитись до 
домагання національно-державної самостійності? Чи вкладався 
Цей інтерес у право і змогу мати свій самостійний уряд, 
парламент, міністрів, своє військо, свої школи, свої газети, одне 
слово, тільки «саму Україну»? Чи ще щось? — запитував у своєму 
«Заповіті» Володимир Винниченко.

Грунтовно переосмисливши досвід революції, три десятиліття 
потому він писав, звертаючись до своїх ідейних нащадків: «В 
1917 році так само стояло питання і ми боляче пам’ятаємо, що 
вибрав український народ: самої України без “чогось іншого” 
він не схотів і пішов за тими, які те "щось" обіцяли йому дати 
негайно і без обмеження. (Що саме вони йому потім дали, це 
інше питання). А що саме було те "щось"? Це було — ще і ще 
раз згадаймо, — задоволення його економічних і соціальних 
інтересів, це була правда І справедливість не тільки національна, 
але й всебічна. Українська Центральна рада не відважилась 
протиставити обіцянкам більшовизму своє щире злиття зі своїм 
народом, з його нехай “надмірними" прагненнями того моменту. 
Вона орієнтувалася на інші сили. Що з того вийшло, ми це й 
досі відчуваємо. Та не тільки ми, а може через нас 1 весь світ».

Більшовицькі гасла були вкрай чіткі: мир — народам, земля 
— селянам, фабрики — робітникам. Центральна рада, опубліку
вавши 7(20) листопада 1917 року свій III Універсал, явно пішла 
на те, щоб перехопити _ ініціативу здійснення на Україні тих 
перетворень, що їх декретували Ради Народних Комісарів у 
Петербурзі. Було проголошено «Українську народну республіку» 
в складі Російської федеративної республіки з тим, щоб остання
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визнавала верховну владу на Україні (в складі 9 губерній) за 
Центральною радою. Було заявлено про відміну права власності 
на поміщицькі і нетрудові землі, про встановлення 8-годинного 
робочого дня і державного контролю над виробництвом та про 
Інші реформи, а також про заходи по найскорішому укладенню 
миру- На Україні було обіцяно забезпечити всі свободи, здобуті 
за словами Універсалу «всеросійською революцією».

У грудні 1917 року відбулись вибори до Українських 
Установчих Зборів. З числа 172 депутатів голоси розділилися 
так: Українська партія соціалістів-революціонерів та Селянська 
Спілка — 66,8 відсотка; Українська соціал-демократична робіт
нича партія —1,2 відсотка; більшовики —19,8 відсотка; єврейські 
партії — 5,2 відсотка; інші групи й партії — 9 відсотків.

Результати виборів показали, що місто в цілому віддало свої 
голоси не українським партіям, хоча й більшовики не знайшли 
тоді ще широкої масової опори серед українського населення.

Здавалось би, була основа для порозуміння між більшови
ками і Центральною радою. Його мав реалізувати крайовий з’їзд 
Рад робітничих, солдатських і селянських депутатів, що скли
кався в Києві на 17 грудня 1917 року. Але спільного знаменника 
не було досягнуто. Яка із сторін була винна? На думку 
українського історика І. Хмеля, — обидві. Центральна рада тому, 
що порушила норми представництва на з’їзді на користь свої'- 
прихильників. А радянська сторона — сумнівною доречністю 
ультиматуму Ради Народних Комісарів Центральній раді, при
уроченого до відкриття з’їзду. Результат був прикрий.

Більшовики вдаються до демаршу — виходять з Центральної 
ради і роблять ставку не так на промислові центри, як на 
регіони з переважаючим російським чи російськомовним насе
ленням, розглядаючи його як головну революційну потугу. 
Розглядаючи Донбас як плацдарм, писав Микола С ..ипник, 
більшовики полишали Придніпровській Україні можливість 
самостійно викорінювати наявний дрібнобуржуазний націона
лізм І при слушній нагоді завоювати прихильність селянства на 
шляху радикальних аграрних перетворень.

Щоправда ситуація, зазначав Скрипник, складалася більш 
ніж драматична: «Наша трагедія на Україні полягає саме в тому, 
щоб за допомогою робітничого класу, російського за націо
нальністю або русифікованого, шо зневажливо ставиться часом 
навіть до найменшого натяку на українську мову І українську 
культуру, за допомогою його і силами його завоювати собі
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селянство 1 сільський пролетаріат, за національним складом 
український, який у зв’язку із складними історичними умовами 
упереджено й недовірливо ставиться до всього російського, 
“московського"».

На Україні постало два альтернативних державних утво
рення: національно-демократичне в Києві та інтернаціонально- 
соціалістичне в Харкові. Соціальною базою одного були укра
їнські заможні селяни, з іншого — міський пролетаріат. Ні за 
своею соціальною природою, ні за характером соціальних 
програм вони не були антиподами, хоча силою обставин стали 
антагоністами в боротьбі за владу.

Що заважало їх консолідації? Поглинення харківського 
уряду стихією великодержавного шовінізму, а київського — 
підпорядкування українського націоналізму зовнішніми чинни
ками (великим капіталом Європи). В результаті цього, Інтереси 
і робітництва 1 селянства були зраджені. Розкол між містом і 
Сёлом став трагічним для України як держави.

Успішний вихід із ситуації міг бути забезпечений лише одним 
— негайним перерозподілом землі Саме це й забезпечило більшо
викам перемогу, оскільки більшовизм виявився єдиною політичною 
силою, яка, кінець кінисм, зуміла підпорядкувати своїм інтересам 
І гаслам не лише російську, а й українську народну масу.

За цих умов сили української національно-виз
вольної боротьби виявилися не на висоті своїх 
державотворчих устремлінь.

Як показав перебіг подій, в ролі організатора української 
національно-визвольної революції 1917—1920 років виступала 
українська Інтелігенція (здебільшого, власне, напівінтслігенція), 
а в ролі рушійних сил — насамперед селянство і частина 
робітництва. Проте обидві ці сили українського руху — і орга
нізуючі й рушійні — на початку революції були цілком не 
організовані, не мали ан! достатнього механізму забезпечення 
боротьби, ані тривалого політичного досвіду.

Неорганізовані селянство, робітництво й інтелігенція — це 1 
є неорганізована нація в цілому. Організованість же в цілому 
є лише наслідком розвинутої самосвідомості. 1917 рік став роком 
збирання, організації та виховання національно-визвольних сил, 
проте вік же став водночас і етаном безпосередньої боротьби, в 
яку втягувалися ці силу, не пройшовши крізь етап належного 
виховання і набутті! організаційного досвіду.

У 1917 році проблемами українського національного визво
лення була пройнята здебільшого невелика група національно-
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свідомої інтелігенції різного рівня — від професури до сільських 
священиків. Хоча вона і сповідувала ідеї ліберальної демократії, 
але була неспроможна витворити ядро національного правлячого 
класу. Нездатні очолити націю соціально як клас промисловців 
І банкірів, представники української Інтелігенції змушені були 
вдаватися до кампаній, спрямованих проти засилля російської 
культури і гоніння на українську мову та літературу.^

Але ці кампанії не могли викликати глибокого резонансу 
з боку селянства, і вже зовсім нічого не важили для російського 
пролетаря. Трудящі маси очікували сильної соціальної програми, 
яка б відповідала їх інтересам, у першу чергу — перерозподілу 
землі. «Але замість того, — писав В. Винниченко, — щоб іти до 
свого пролетаріату, хоч би й ще не зовсім пробудженого 
національно, замість того, щоб будити його і набравшись у нього 
соціальної рішучості й одважності, замість того, щоб, пішовши 
з ним соціально, повести його за собою національно, ми 
одсахнулись від нього, ми злякалися його і навіть того селянства, 
іцо пішло за ним. Це була основна помилка й хиба наша. А з 
неї вже консеквентно стали випливати всі наші дальші, болючі 
й шкідливі помилки. І головною з них було фальшиве розуміння 
нашої національно-української державності».

Визвольна революція в умовах розпаду Російської імперії 
неминуче повинна була виявити себе як соціальна революція, 
за якої влада повинна була перейти в руки трудових верств 
народу задля перерозподілу власності у їх користування. Лише 
заради такої програми революції українське селянство й робіт
ництво могли б піти на тяжкі жертви боротьби. Ніякі інші сили 
на Україні не могли забезпечити успішного розвитку подій.

Більшовицький переворот у листопаді 1917 року нагально 
прискорив і проголошення незалежності України, до якої суспіль
ство в цілому не дозріло. Одразу далас- взнаки відсутність 
організованих сил для утримання влади. Чітко розробленої про
грами революційних :еретворень не мала навіть свідома інтеліген
ція, не кажучи вже про інші сили. Не було достатньо ні опорних 
пунктів по губернських містах, ні керівних центрів. Кінець кінцем, 
не було в наявності політично вишколених провідників, які відпо
відали б рівневі вирішення актуальних завдань.

Наприклад, Михайло Грушевський був добре знаним фахів
цем у галузі історії, але не був до революції керівником навіть 
малої політичної організації, отже, не мав досвіду керівництва. 
Володимир Винниченко був активним членом партії соціал-де
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мократів, але за .головним покликанням був письменником 1 
белетристом, людиною високого Інтелекту, але малої організа
торської практики. Симон Петлюра — журналіст і чиновник за 
фахом — потрапив у лідери в силу обставин, не маючи при тому 
популярності двох попередніх. Євген Петрушсвич (Галичина) 
був єдиним політиком за фахом, але особистими якостями не 
відповідав ролі харизматичного лідера.

[Факт залишається фактом: всі згадані провідні особи 
української революції не мали чітко виробленої програми 
революції, навіть якихось доктринальних настанов. Найбільш 
світоглядно підготовленими були хіба що Винниченко і Петлюра, 
які з меншовицьких позицій спочатку відстоювали буржуазний 
характер революції, а з весни 1919 року еволюціонували. в 
протилежному напрямі: Винниченко став тяжіти до комуністів, 
а Петлюра став на позиції дрібної буржуазії. Грушевський же 
планомірно еволюціонував вліво: прийняв революцію і відмо
вився од боротьби з більшовизмом. Петрушевич постійно манев
рував, політично орієнтуючись по черзі: на німців, на Антанту, 
на Денікіна, на більшовиків (як на уряд, а не на ідейно-політичну 
течію). Найбільш послідовно національно-визвольної ідеї три
мався Петлюра, але його здібності були надто малі, щоб вибитись 
до рівня харизматичного лідера — провідника революції.

Звісна річ, що велику роль відіграють і обставини. Для 
української революції вони були дуже тяжкими. Сама революція 
вибухнула за умов, коли національно-визвольні сили ще не 
визріли, а рівень національної свідомості народу був до болю 
низьким. Периферія дала цілий ряд низових провідників — свого 
роду феноменальних людей. Нестор Махно, наприклад, був 
надзвичайно здібний керівник, але при досить низькому інтелекті 
й повній відсутності будь-якого конструктивного суспільного 
ідеалу. Талановитим низовим провідником був I отаман Зелений 
та ряд інших постатей, але при певних військових здібностях 
вони не годились на роль великих людей, внаслідок своєї 
суспільно-політичної примітивності.

За драматичних обставин величезна відповідальність лягає 
на харизматичного лідера, на його авторитет I волю до прийняття 
одноосібних рішень. Такого авторитету серед національно-виз
вольних сил не знайшлось: керували завжди колективно, 
«демократично»— тобто «всі разом» — і завжди на шкоду. Пет
люра прийшов до ідеї вождізму, але не мав на те особистісних 
даних. Петрушевич був проголошений диктатором, але не став
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ним з тих же причин. Більш загальна причина — авторитети 
можуть виробитися лише в умовах активного громадянського 
й політичного життя, якого на Україні до революції практично 
не було в широкому розумінні цього слова.

Було декілька слушних нагод укріпити українську де
ржавність завдяки прийняттю популярних рішень про перероз
поділ власності на користь всього народу. Але такі моменти 
ганебно втрачалися внаслідок недолугості політичних лідерів.

Різноманітні про'.іви «славної» отаманщини на Україні, 
формування загонів задля розкрадання державних коштів 
доводили, що українська дрібна буржуазія та інтелігенція, як! 
очолили революцію, збанкрутували як організуюча сила. По
шлемось на одного Із діячів УНР Микиту Шаповала: «Ось скрізь 
Україна ходить неорганізованою купою, боїться політики І разом 
говорить про визволення, але не знає, шо визволення — це 
організація. Не більше. Організуйте свою культуру, своє госпо
дарство— тоді організовуйте й свою політику— будете свобідчі. 
Коли ж ви будете лише скиглити і перемелювати сліпі слова 
та дурноверхно гукати, каятись та сидіти по кутках, — ваша 
доля буде одна: неволя».

Трагізм української революції полягав в її неорганізованості, 
незрілості. З політично невиробленої маси виходять І темні 
провідники. В 1917—1920 роках український народ не зумів 
самоорганізуватись у власну державу, яка відповідала б інтере
сам широких народних мас.

Не маючи широкої суспільної підтримки, діячі української 
революції поволі еволюціонували до пошуків іноземних покро
вителів, зверталися до австрійців, німців, французів 1, зрештою, 
до поляків. Така політика, звісна річ, дискредитувала національ
ний рух, діставши, кінець кінцем, свою узагальнену назву як 
истлюрівіцина.

Звичайно, якщо 6 українські вимоги щодо незалежності були 
оперті на таку ж національну консолідацію, як у Польщі чи 
Фінляндії, то й результати, звісна річ, могли б бути іншими. 
Проте в конкретному випадку вирішальну роль відіграв факт 
економічної залежності України від російського ринку та 
значення економічного потенціалу України для Російської 
держави. Не тільки Донбас, як про це говорив Лс.іін, а й уся 
Україна на довгі роки стала «кочегаркою соціалізму».
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РОЗДІЛ IV
РИТМИ ПЕРЕХІДНОЇ 

ЦИВІЛІЗАЦІЇ

МАЯТНИК
МАНІХЕЙСТВА

Традиційна для нашого минулого ідеологема 
— «комунізм» або «капіталізм» — яка нібито 
вже зійшла нанівець з громадської думки, раз 

по раз проте виринає в політичних баталіях останнього 
десятиліття XX сторіччя. Щоправда, ніби перевертень, ви
дозмінюючись відповідно до нових політичних обставин.

Протягом виборчих баталій 1994 року, надто президентських, 
протистояння набирало форми — «проросійський» або «проєвро- 
псйський»— кандидат у президенти. Нині ми знайшли новий 
різновид протистояння — «радянська влада» або «президентська 
влада».

Все це свідчення того, що суспільство наше все ще перебуває 
в стані глибокого розколу, який не сьогодні розпочався і, судячи 
з усього, не завтра закінчиться. Наше мислення не може вийти 
за рамки схеми древньоіранської релігії — маніхейства, яка, за 
свідченням науковців, мала величезний вплив на східне слов'ян
ство. В основу цього вчення покладалася ідея поділу людей на 
«праведних», які дотримуються істини, і «прибічників зла».

Суть махінейства в широкому розумінні полягає не в самому 
розумінні опозиції: «добро» — «зло». Така Існує практично в 
кожній культурі. Своєрідність маніхейства полягає в абсолюти
зації цих начал в осмисленні світу, в культивуванні постійно 
діючої напруженості, жорстко орієнтованої проти пошуку ком
промісної «серединної культури» — тобто проти отримання но
вого результату, якісно нового стану культури, що не зводиться 
до старих, крайніх полюсів.

Маніхейський тип мислення спрямовує діяльність до інверсії 
— маятникового циклу розвитку подій в плані «або—або».
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жорстко орієнтуючи особистість на відтворення раніше сформо
ваних ідеалів. Життя спрямовується по замкнутому колу: людині 
залишається лише вибирати один із ідеалів, минулого. Саме ж 
минуле панує над нинішнім і майбутнім як в культурі, так і в 
соціальних відносинах.

«Ми йшли не тією дорогою, а тому зайшли в глухий кут!»
— такий лейтмотив сучасних маніхейців. «Ми повинні поверну
тися назад на старий протоптаний шлях цивілізації» — така 
нехитра логіка їх мислення. В основі маятникової Інверсійної 
логіки маніхейців покладено тяжіння до трактування суспільства 
як такого, що націлено на раз 1 назавжди освячені істини 1 
цінності. Цей масовий психоз маятникового мислення в нашому 
суспільстві — яке стало на шлях модернізації, на шлях прагма
тичного пошуку Моделей вирішення нагальних утилітарних 
проблем — може привести до національної катастрофи.

Маніхейство просте і прямолінійне. Воно виходить із того, 
що зло, яке існує у світі, має езоїм джерелом людей, які відпали 
від добра 1 прилучилися до космічного зла. Звідси всі людські 
проблеми повинні вирішуватися знищенням ворожих сил: осіб, 
груп, класів, державності тощо. Якщо не знищенням, то, 
принаймні, їх ізоляцією.

Маніхейство — утопія. Воно прагне пришестя часів, коли 
добро й істина остаточно запанують, зосередившись на одному 
полюсі суперечливого за самою суттю життя. А це в принципі 
неможливо. Як ніби мегод простого і всім зрозумілого вирішення 
складних проблем — маніхейство є вічною спокусою, так і вічною 
спокутою людської цивілізації.

Хотілося б нагадати нашим прихильникам здорового «жи
тейського глузду», які звикли зводити складні питання людського 
буття до найпростіших формул, що ідея «серединної культури»
— наскрізна для європейської цивілізації. Наприклад, Ар .тотель 
вважав, що моральну поведінку людини слід шукати в середині, 
рівно відділеній від обох крайнощів. Середньовічний єврейський 
філософ Маймонід підніс до вищого морального первня не
обхідність відрізняти крайнощі від «середнього шляху». Він 
покладав, що крайнощі відділяють людину від досягнення 
розумної цілі, руйнуючої її тілесне здоров’я і душевний спокій. 
Г. Гегель висунув ідею міри, ідею синтезу протилежностей, яка 
лише й вміщує в соб! Істину.

І навпаки — реальна катастрофа характеризується порушен
ням суспільного консенсусу з приводу тої моральної, культурно?
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основи, яка необхідна для відтворення суспільства, для недопу
щення відходу живих і творчих сил із системи, яка склалася і 
забезпечує динаміку поступу.

Які культурні первні України? Звичайно, прий- 
пограниччя мається як аксіома, що це візантійсько-право

славна цивілізація. Але як із тим погодити 
український католицизм — унію, не говорячи вже про складові 
ісламської цивілізації? Розв’язку. подає саме наше національне 
наймення — гранична смуга. Україна — як «пограниччя» і пере
хрестя багатьох культур і релігій — «вагітна», з одного боку, 
злиттям різних міфічних та релігійно-культурних традицій, а
з другого — суперечностями, внесеними цими складниками. 

Україну не можна зрозуміти лише на основі двоїстої опозиції:
«Схід—Захід». Власне, так само як і Росію, з якою Україну поєд
нує і спільність походження, і спільність візантійського право
слав’я, і більше як трьохсотрічна спільність державності. Поєднує 
ї” і те, що обидві розміщені на пограниччі паралельно Існуючих 
цивілізацій: традиційно-общинної Сходу І ліберальної Заходу.

Загальносвітова тенденція переходу від традиційно-звичаєвої 
селянської цивілізації до урбаністичної цивілізації громадянсь
кого правового суспільства поставила практично перед кожним 
народом проблему самовизначення: проблему переходу від однієї 
до іншої цивілізації. Для одних цей перехід може виявитись 
відносно безболісним, а для інших — надовго перевести в 
проміжний і досить-таки трагічний стан: коли і не вистачає 
вже спроможності перейти до нової цивілізації, але й назад уже 
немає вороття.

Нині ми є свідками того, що центральна частина Євразії — 
І Україна, І Росія — являють собою країни проміжної цивілізації. 
Специфіка Історичного шляху Росії (а відтак І України протягом 
останніх трьох століть) привела до надзвичайного внутрішнього 
напруження, ім’я якого — розкол. Насильна модернізація суспіль
ства, пов’язана з «прорублюванням» вікна в Європу, яку прово
дила правляча еліта Росії не без активної допомоги української 
інтелектуальної еліти, привела до відторгнення 1 відособлення 
селянських низів. Негативне ставлення общинного селянства до 
панування торгівлі і товарно-грошових відносин привело до 
розколу: верхи намагалися перебудувати суспільство, а низи тим 
часом активізували свої, трг щційні общинні принципи.

Для України розкол теж виявився фатальним. Орієнтована 
на західні цінності творча частина суспільства влилася в 
російське двор>.нство й чиновництво, інтелектуально знекровлю
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ючи український народ. Селянство ж було піддано уніфікаційній 
політиці імперського законодавства, втрачаючи своєрідність свого 
буття. Негативна ситуація склалася в зачароване коло: позитивні 
ліберальні цінності 1 заходи властей народом сприймалися як 
негативні, І навпаки — позитивні традиційні' цінності народу 
розглядалися владою як негативні. Розкол між народними 
масами і владою набув логічно завершеної форми — верхи 1 низи 
говорили, врешті-решт, іншими мовами.

В зазначеному контексті закрадається страшне підозріння: чи 
не тому наш народ потерпає від невиліковної недуги — глибоко! 
недовіри до багатих чи інтелектуально обдарованих, які постійно 
зраджували його, полишаючи на самоті вирішувати проблеми 
«ідіотизму сільського життя?» Автономна особистість із високим 
інтелектуальним ставленням до життя — досить рідке явище в 
історії громадської думки на Україні, бо така особистість віддавала 
перевагу бути визнаною у «вищих колах» Росії чи Польщі.

Функцію плекання духовного ідеалу української громади 
брав на себе сам народ, а те, що йому було не під силу, 
залишалося незайманим. Громадою, гуртом не можна було 
витворити ані науки, ані високого мистецтва, ані новітніх 
технологій, ані цивілізованих форм політичного життя.

Гуртом сільської громади можна було витворити прекрасні 
народні пісні, танці, народні промисли. Але це не могло 
стосуватися високої науки та мистецтва. Наші рідкісні генії’ 
завжди були «напівнародниками», а їх титанічна діяльність не 
завжди могла позбутися відтінку провінційності І хуторянства. 
Звідси і той розпач Т. Шевченка щодо громади, яка, за його 
оцінкою, є «капуста головата», чи роз’ятрений сором Б. Винни- 
ченка за українську політичну еліту початку XX століття, яка 
так і залишилась «хуторяночкою» в пошуках заїжджого жениха.

Минає XX століття, та біда залишається бідою — н»: засоби 
масової інформації надалися знову відтворювати суто патріар
хальні уявлення про наше національне буття, які є часто-густо 
гротескові, а то й безглузді. Така інтелектуально потворна 
діяльність на ниві громадської свідомості знову створює неабияку 
інтелектуальну перепону на шляху до дійового поліпшення 
нашого життя. Створюється враження, що хтось дуже заінтере
сований в тому, .щоб українство назавжди асоціювалося з 
елементарною стадією еволюції, якою є село, що націа ситуація 
ніколи не зможе здолати селянської вдачі, яка стала Справжнім 
прокляттям для України.
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Будь-яка глибока реформа нашого суспільства неможлива 
без визнання того факту, що ми мусимо переступити своє 
самоусвідомлення як селянського люду і піднятися до вищої 
самоорганізації урбаністичного суспільства, вищої дисципліни 
правового суспільства урбаністичного типу.

Опозиція в площині; «Схід—Захід» або «тради- 
. ціоналізм-лібералізм» охоплює не лише взаємо-
ЦИм IJIU АЦІІ і • і •*дію двох регіонально окреслених цивілізацій.

Бона одночасно фіксує і співвідношення тих чи тих традиційних 
і ліберальних елементів у якомусь одному суспільному організмі.

В силу глобальних інтегральних процесів у XX столітті 
постійне взаємопроникнення і конфлікт між елементами цих 
цивілізацій стало впов. очевидним. Варто згадати хоча б 
ефективний досвід взаємозбагачення на прикладі Японії, або 
навпаки — конфліктний характер відторгнення набутків лібе
ральної цивілізації на прикладі підйому ісламського фундамен- 
талізму в Ірані чи Алжирі, В цілому ж кожна Із цивілізацій 
вочевидь чи то приховано звертається до іншої в пошуках 
способів вирішення своїх власних проблем.

П першому ешелоні країн, які стали на шлях ліберальної 
цивілізації (насамперед Англії та США) процес ішов поступово, 
хоча і не без потрясінь — згадати хоча б війну між Північчю і 
Півднем у США. Одначе поступове подолання традиціоналізму 
дало можливість уникнути небезпечних спроб повернути назад. 
Неквапливе нарощування прагматичних утилітарних цінностей 
в містах, залучення до них більш широких мас сільського 
населення давало можливість поступово схилити маси до 
ліберальної системи цінностей. Іноді влада форсувала процес 
лібералізації, і тоді виникали селянські заворушення, включаючи 
знамениту Вандею. Тоді влада пригальмовувала, підтягувала 
серединну культуру.

За таких умов мільйони людей привчалися до уміння 
усвідомити й захистити свої інтереси, переймалися відповідаль
ністю за ціле—власну державність — яку сприймали як резуль
тат безпосередньої творчості мільйонів, а не каприз правлячої 
верхівки. На практиці стабілізація суспільства спиралася на все 
зростаюче пошанування практицизму і лібералізму з боку 
переважаючої маси населення. Цьому сприяло вільне правове 
урівноваження між різн.ими верствами, зменшення односторон
ні. . залежності, що зменшувало вірогідність розколу. Велике 
надбання досвіду Заходу полягає в усвідомленні необхідності 
«просвітництву* згори до самих низів, що ставало передумовою
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pjia все зростаючого впливу низів на владу, але вже не через 
повстання, а завдяки ліберально-демократичній системі.

В другому ешелоні країн, насамперед Німеччині, становище 
ускладнилось. Німеччина, яка після руїни селянської війни XVI 
сторіччя на триста років зійшла на десятирядні ролі в 
європейському процесі, долею «історії була різко втягнута в 
ліберальний процес кінця XIX — початку XX сторіччя. Одначе 
Я загальна відсталість в умовах серйозної внутрішньої кризи 
привела до жахливого бунту традиціоналізму, який набув форми 
фашизму. Апелюючи до племінних цінностей, фашизм спирався 
на широкі маси, які намагалися зберегти дрібнобуржуазний 
рівень ініціативи. Цей рівень, на думку лідерів фашизму, 
перебував перед загрозою двох факторів. По-перше, великого 
міжнароднго капіталу, який загрожував витіснити дрібне вироб
ництво. По-друге, комунізму, який ставив під загрозу будь-яку 
особисту ініціативу, саму можливість Існування організаційних 
форм приватної ініціативи.

Отже, загроза фашизму пов’язана не стільки з проміжним 
типом суспільства від традиційного до ліберального, скільки з 
форсованими темпами переходу до зрілих форм лібералізму.

В третьому ешелоні країн, що стали на шлях проміжної 
цивілізації, знаходилась Росія. При наявності вкрай відсталих, 
незрілих і неконституційованих законодавчо елементів буржу
азного суспільства, Росія перебувала в кризовій точці історії. 
Співвідношення общинного традиціоналізму і елементів лібера
лізму тут було таким, що склалася подоба патової ситуації. 
Традиційне протистояння низів до форсованого культивування 
утилітаризму і ліберальних цінностей з боку верхів привело до 
поглиблення хронічного розколу суспільства. Маси стали в 
опозицію, а для переходу до ліберальної цивілізації неодмінною 
умовою є неухильний підйом творчості народу, зростання масової 
особистої ініціативи в сфері прикладення праці, економіки і 
соціально-політичної активності. Іншими словами — потрібен був 
масовий перехід до нового типу відтворення суспільства на 
основі ліберального менталітету. Виникла загроза революції в 
тому разі, коли буде порушена міра законодавчої і практичної 
діяльності щодо захисту як локальних інтересів народу, так І 
інтересів державних.

Патова ситуація виявила себе в тому, що селянство не могло 
нічого вдіяти з правлячою елітою, яка сповідувал ліберальні 
цінності, але й еліта не змогла підпорядкувати народ иосту-
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пальному розвитку ліберального типу. Все зростаючий розкол 
приводив до зростання взаємного відчуження І страху, ненависті 
до елітарних верств. Врешті-решт це привело до гігантського 
соціального вибуху, розпаду державності.

Сам! селянські маси не могли оволодіти надто складною 
державною машиною, де суспільні відносини значно просунулися 
в бік лібералізму. Навички общинного зібрання чи козацького 
кола тут вже не зарадили б. Отже, передумови нової державності 
могли бути закладені лише верствою проміжної інтелігенції, 
здатної до організаційної роботи, до державного будівництва на 
основі народної довіри. Цю роль і виконали більшовики, які 
поєднували в собі риси Пугачева і чиновників-організаторів. 
Нова державність, хоч і ціною гігантських людських жертв, 
доказувала свою міць протягом трьох четвертей XX століття, 
намагаючись поєднати в собі силу науково-технічних знань з 
традиційними уявленнями про общинний характер державності.

В такий спосіб, в образі СРСР, виникла перша в історії 
держава проміжної цивілізації, яка виросла під сильним впливом 
виклику з боку країн ліберальних цінностей. Слабість її полягала 
в тому, що в силу свого двоїстого характеру вона не мала під 
собою широкої культурної основи, виявилась нездатною забез
печити мінімальний рівень власного самопізнання і усвідомлення 
свого місця в світі. Згадати б хоча відому фразу Ю. Андропова, 
коли система вже розпадалась: «Ми не знаємо суспільства, в 
якому живемо».

Переворот 1917 року не розв’язав головної проблеми — не 
ліквідував розкол між верхами і низами на шляху створення 
могутнього «середнього класу» який міг би бути основою для 
поєднання традиціоналізму І лібералізму, подолати розкол між 
локальними цінностями 1 деспотичною владою центру.

Локальні цінності різних народів, що входили в СРСР, 
надавали проміжному характеру цивілізації двоїстого і внутріш
ньо суперечливого характеру — маятник державної влади постій
но розхитувався то в бік надцентралізації, то в бік розширення 
прав регіонів. Стало самоочевидним, що доля проміжної циві
лізації буде вирішуватися не на рівні сваволі верхів, а на 
сутнісному рівні рушійних сил історичного процесу. А їх слід 
було шукати в повсякденній діяльності мільйонів, їх творчій 
здатності розвивати свої форми життєдіяльності, підносячи їх 
до рівня державного будівництва. В їх здатності створювати 
моральні цінності—основу Інтеграції суспільства.
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ЕШЕЛОНИ
КОМУНІЗМУ

Звісна річ,

Наявність комунісгичного руху у світовому 
масштабі е свідченням об’єктивних передумов 
його існування.

що нинішня інтелігентська свідомість тяжіє до 
заперечення цього факту. Нині більш модно пояснювати, що
Історія просувається завдяки діяльності різноманітних злісних, 
користолюбивих, прихованих чи очевидних суб'єктів: буржуїв, 
масонів, партноменклатури, які постійно дезорганізують світ 
своєю сліпою гонитвою за прибутком, жадобою світового 
панування, чи володіння закритими розподільниками, забираючи 
останній шматок хліба у голодного І убогого. В розумінні 
сучасного інтелігента, ці суб’єкти роблять що хочуть, а тому 
заслуговують на неминучу кару внаслідок скорого суду розгні
ваних мас, очолюваних черговими претендентами на генераль
ську папаху чи міністерський портфель.

Однак, існування світового комуністичного руху є неспро
стовним доказом на користь того, що він не є справою «руки 
Москви», а навпаки — що при всій самобутності Росії (а в 
подальшому і СРСР) її шлях є не лише свідченням деяких 
загальних закономірностей суспільного розвитку. Більше того, 
практика XX століття показала, що в епоху переходу до 
ліберальної цивілізації зростання ролі І значення комуністичного 
руху відбиває одну із сторін Існування проміжної цивілізації. 
Саме комуністичний рух як один Із визначальних бере на себе 
функцію об’єднати певні елементи традиційних І ліберальних 
цінностей, розглядаючи, щоправда, останні лише як засоби для 
досягнення цілі: об’єднання свідомості широких мас з ідеєю 
державності на основі утилітарного прагматичного підходу.

Саме цим комуністичний рух відрізняється як від ліберально- 
демократичних настанов про еволюцію капіталізму до «суспіль
ства загального благоденства», так 1 від общинного бунту проти 
капіталізму з метою повернення до Ідпії патріархального 
суспільствд Відрізняється комуністичний рух І від соціал-демок
ратії, яка йде по шл ху лібералізму, але одночасно намагається 
забезпечити могутній соціальний захист тим, хто погано втя
гується в сферу ліберальних цінностей.

Комуністичний рух несе в собі певний елемент модернізації, 
1 таким чином, його ідеологія хоч і націлена на заперечення 
лібералізму, але все-таки визнає певні його цінності. Саме ця 
двоїстість і надає комунізму певної гнучкості, але й наражає 
його на небезпеку з обох сторін — як лібералізму, так 1 
традиціоналізму.
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Таким чином, підйом комуністичного руху органічно пов’яза
ний з проміжною цивілізацією перехідного — від традиціоналіз
му до лібералізму — суспільства. Причому його вплив досягає 
максимуму саме десь в країнах Середнього ешелону, послаблю
ючи свою енергію в перших і істанніх ешелонах.

Причину цього зрозуміти не тяжко. Перший ешелон сприймав 
лібералізм безпосередньо, без поштовхів іззовні. Ліберальні ідеї 
могли там грунтовно, поступово, але глибоко оволодіти суспіль
ством. В країнах же останнього ешелону, навпаки, саме традиціо
налізм міцно зберігає свої позиції, а ідеї лібералізму викликають 
відразу І дискомфортність, провокуючи фундаменталізм.

Отже, саме в країнах середнього ешелону й створюються 
сприятливі передумови для різноманітних форм поєднання цін
ностей двох цивілізацій. В усіх ешелонах комуністичний рух 
опирався на ідею керівної ролі робітничого класу, здатного реально 
втілити єдність традиціоналізму і технічних елементів ліберальної 
цивілізації. Щоправда, уявлення про робітничий клас в країнах 
різних ешелонів було різне В країнах першого ешелону виникла 
традиція включати до робітничого класу всіх тих, хто трудиться. 
В останньому ешелоні — вважати за трудящих всіх бідняків.

В країнах першого ешелону комуністичний рух отримав 
слабкий розвиток — масова база традиціоналізму поступово, але 
неухильно розкладалась, селянські війни були вже позаду, а 
окремі спалахи незадоволення робітників вже не змогли змінити 
загального напрямку розвитку. Крім того, боротьба увійшла в 
русло законності і правопорядку. Не дивно, що останнім часом 
комуністичний рух у високо розвинутих країнах рекрутує в свої 
ряди представників расових та етнічних груп, в яких ще сильний 
потенціал традиціоналізму. Комуністичний рух в цих країнах 
відступив на нижчі щаблі урбанізованої культури.

В країнах другого ешелону комуністичний рух набув найбільш 
масової основи і потужності. Розвиток лібералізму в цих країнах 
прискорився зовнішніми імпульсами, форсовано утверджуючись 
без достатнього залучення до своїх цінностей більш широких 
мас населення. Наприклад, виникнення марксизму в Німеччині 
було стимульовано невдоволенням робітників, які на той час 
ще у великій мірі поділяли цінності традиціоналізму. Так само 
могут"Ій поштовх отримав комуністичний рух у Франції та 
Італії, де значні верстви населення потерпали від форсованого 
руху вперед на ліберальній основі.
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В Росії — країні третього ешелону—комуністичний рух праг
нув об’єднати цінності машинної цивілізації Заходу з общинними 
ідеалами селянства, прагнучи створити суснільство-комуну. 
Комуністичний рух цього ешелону, як і всіх наступних за ним, 
відійшов від точки зору Маркса, що комунізм ніколи не може 
йти з села, а завжди лише з міста. Хоч більшовизм і робив 
ставку на місто, проте робітники міста виявились вчорашніми 
селянами, що сповідували ідеали сільської общини.

До останніх ешелонів можна віднести Китай, а надто — 
Кампучію, де була зроблена спроба в максимально можливій 
мірі повернутися до сільської зрівнялівки, використовуючи із 
набутків міської культури хіба що озброєння і військову техніку. 
Тим самим цей рух можна розцінювати як комуністичний хіба 
що з величезною натяжкою.

Таким чином, будучи специфічним рухом перехідної циві
лізації, комуністичний рух втрачає сутнісні риси на своїх крайніх 
флангах. На одному фланзі (Кампучія) комуністичний рух 
зливається з патріархальною общинністю, а на другому (євро- 
комунізм) — стає своєрідною формою лібералізму. Драма кому
нізму полягає в тому, що його цілі відповідають лише певним 
формам проміжної цивілізації. Одначе, зважаючи на те, що до 
ліберальної цивілізації входить лише незначна меншість насе
лення світу, а переважна більшість лише орієнтується на фазу 
лібералізації, є всі підстави стверджувати, що судження про 
загибель комуністичної ідеї були надто перебільшені.

Як засвідчує практика XX століття, комуністичний рух 
виявився здатним до створення інтелектуальних побудов, вну
трішня логіка котрих була зорієнтована одночасно на цінності 
двох протилежних цивілізацій—традиційної і ліберальної. Йому 
вдалося витворити ідеологію гібридного характеру, що відпові
дала вимогам проміжної цивілізації. Крім того, слід ві. начити 
здатність комуністичного руху до прагматичного підходу в 
створенні державності особливого тину, поклавши в основу її 
Інтегрування не правову культуру, а інші суспільні Інститути 
— Ідеологію, партію або армію, відіювідно до культурної ситуації 
в суспільстві.

З огляду на зазначені обставини слід би належно поставитись 
і до результатів соціологічного опитування, проведеного службою 
Соціс-Гелап в листопаді 1994 року. На запитання: «Як ви 
ставитесь до можливості зняття заборони з діяльності ко
муністичної партії?» відповіді були такі. Повністю схвалюю —
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ФАКТОРИ
КРИЗИ

26 відсотків, частково схвалюю —18, часткове не схвалюю — 5, 
зовсім не схвалюю — 26, не знаю — 25 відсотків. Скидається на 
те, що в подальшому політичному процесі в Україні ко
муністичний рух відіграватиме не останню роль.

Вже стало хрестоматійним твердженням, що 
розпад СРСР як І всього соціалістичного табо
ру, відбувся внаслідок поразки в «холодній

війні». Кволий суспільний організм, закований в броню військо
во-промислового комплексу, виявив свою дистрофію. Як прави
ло, будь-який режим зазнає поразки не так від зовнішнього 
виклику, як від того, що не знаходиться внутрішніх прибічників, 
які б хотіли його захищати.

В час свого виникнення радянська система кинула Заходу 
виклик. Західна цивілізація повинна була загинути під ударами 
світової революції. В свою чергу Захід відповів на появу нового 
суспільства авторитарними режимами, а також фашизмом, який 
здався до жахливої війни проти СРСР. Однозначно західна 
ліберальна цивілізація продемонструвала здатність підвищувати 
ефективність стратегічних рішень щодо подальшого суспільного 
поступу. Це стало особливо очевидно, починаючи з нового курсу 
президента США Ф. Рузвельта, який вдався до розробки ефек
тивних антикризових механізмів.

Подальше удосконалення технології антикризових програм 
показало, що високий рівень культури і творчий потенціал дають 
ефект не лише в масштабах окремих країн, але й на рівні 
гігантських об’єднань держав і народів, що свідчить досвід 
об'єднаної Європи.

Набутки ліберальної цивілізації стали творчо застосовувати 
й країни традиційного Сходу. Насамперед Японія, а далі й 
«чотири дракони» та ряд інших країн все далі відходять від 
домінування традиціоналізму. Все це створювало ситуацію, коли 
саме західний лібералізм стали сприймати як найсучасніше 
суспільство.

Найбільшого удару по Ідеології й практиці більшовизму 
завдала здатність лібералізму до створення умов життя, які 
відповідали декларованому ідеалу соціалістичного суспільства. 
Саме на Заході' самоцінність людської особистості виявилась 
реально висунутою на передній план. Реально створювалися 
засади універсальної культури людства, яка має плюралістичний, 
діалогічний характер, зберігаючи самобутність і різноманітність 
культур. Динамізм культури забезпечувався її опертям на науку, 
що й дозволял, неухильно підвищувати рівень складних рішень
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и той час, як провінціальні невігласи серед керівництва СРСР 
демонстрували свої нікчемні потуги і старечий маразм.

Чи не найбільшої поразки зазнав радянський режим в своїй 
нездатності своєчасно і ефективно знайти підхід до вирішення 
об’єктивної суспільної суперечності: етнічна культура — культу
ра громадянського суспільства, правової держави.

Біля витоків традиційної цивілізації лежить племенна, етнічна 
культура, заснована на уявленні про свою природню сутність.

Вигнання людини із свого етнічного середовища розцінюва
лось як смертний вирок. Так само, як прийняття в своє середо
вище людей іншого походження розглядалось як вимога до 
переродження цієї людини, набуття нею інших етнічних рис. 
В нинішніх умовах прагнення до чисто етнічної спільноти може 
розглядатися як форма расизму, яка намагається підпорядкувати 
все суспільство культурному світобаченню одного народу, однієї 
мовної групи чи релігії.

У громадянському суспільстві спільнота засновується на 
тому культурному принципі, що всі в рівній мірі наділені 
правами людини, правом на захист індивіда суспільством 
незалежно від того, чи набула ця особа якихось визначених 
етнічних, або релігійних якостей. Хоч, по суті, і етнічна основа, 
і громадянська є протилежні за характером, проте вони не 
відчужені одна від одної в реальному житті і пов’язані 
численними формами переходів одна в одну.

Радянська держава як багатонаціональна при своєму виник
ненні стала перед проблемою самовизначення між цими полю
сами: етнічна культура — культура громадянського суспільства. 
Вирішення питання пішло по шляху проголошення абстрактного 
інтернаціоналізму: Ігноруючи специфіку етнічних культур де
ржава при тому не була здатна забезпечити правову культуру 
громадянського суспільства. На практиці, одначе, для забезпе
чення «морально-політичної єдності» радянського народу прав
лячі кола змушені були спиратися переважним чином на 
культуру домінуючого за чисельністю народу — російського. 
Прагнення властей до порядку набуло характеру уніфікації, 
зведення національної специфіки інших народів до мінімуму.

Як це не парадоксально на перший погляд, але такий підхід 
загрожував насамперед російській культурі. Інші народи могли 
черпати сили в боротьбі з перепонами, які насаджувались згори 
чиновництвом від ідеології, в той час як російська культура,
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яка була покладена в основу державності, знаходилась під 
гіпнозом своєї застиглої бюрократизованої сили.

Російська культура позбавлялась однієї з основоположних 
рис — діалогічності. Про це відверто засвідчував у свій час 
відомий пропагандист «російської ідеї» І. Шафаревич: «Є типово 
російський гандж у нашому ставленні до інших народів... 
відсутність внутрішнього переконання в їх праві існувати саме 
в їх самобутності». Шафаревич влучно підмітив, що російська 
людина вважає всіх радянських людей рівними собі в тому 
розумінні, іцо «відразу записує їх в росіяни», не знаходячи при 
тому відповіді на запитання: як жити з іншими народами, коли 
з'ясовується, що вони прагнуть жити не як росіяни.

Крім невирішсності національного питання в духовній сфері, 
стала допікати проблема дефіциту, хронічна для всього радян
ського періоду Історії. За умов відсутності ринкових відносин, 
реальних вартісних оцінок, в принципі було неможливо віднайти 
якийсь раціональний принцип перерозподілу ресурсів, тобто такий 
критерій, з яким би всі погодилися. Це й створювало повсякчас 
конфліктні колізії. Серед всіх народів країни стали поширеними 
переконання, іцо всі інші народи живуть за їх кошт. Але оскільки 
вирішальне право перерозподілу дефіциту належало вищому 
керівництву, яке було одночасно І владою Росії, то боротьба за 
дефіцит неминуче набула форми конфлікту між бюрократичною 
елітою центру І бюрократією національних республік.

Загострення становища, криза дефіциту на тлі зростання 
національної самосвідомості мас неухильно вели до конфлікту 
І розпаду СРСР.

етапи Розпад СРСР зовсім не був свідченням того, 
1МЛц,иклКу>ГО щ0 пР°міжна цивілізація, яка розвивалась в 

його лоні, була сухою гілкою на людському 
дереві життя. Поступ Історії, який завжди второвувався шляхом 
спроб І помилок, збагатив 1 на цей раз людство досвідом само
організації суспільства на ранній стадії переходу від традицій
ної до ліберальної цивілізації.

Від революційного 1917 до драматичного 199і років суспільство
в межах цього державного об’єднання, яке побутує в сучасній 
науковій літературі, пройшло повний цикл самоорганізації, що 
налічує 7 етапів. В переході від одного етапу до іншого 
прослідковується важлива закономірність—інверсійний (маят
никовий) поступ. При цьому маятник коливався у двох фазах: 
одну крайніст. амплітуди становив вічовий (демократичний)
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Ідеал суспільства, а другу — та ми інша форма самодержавної 
авторитарної влади.

Перший етап — панування соборного вічового ідеалу В 
суспільстві. Для народу революція 1917 року означала появу 
можливості вирішення своїх місцевих справ на власний розсуд 
без втручання начальства. Настав момент, коли стало можливим 
жити відповідно вимогам своєї групи, села, робітничого колек
тиву, підносячи свої локальні інтереси до рангу загальнодер
жавних. Державний апарат мало то значив, на місцях виникала 
влада, заснована на народній самодіяльності. Основною формою 
діяльності Рад стало мітингування І вимоги до верхів погодитися 
з усіма претензіями.

Цей ідеал самоуправління, доводячи до абсурду роздрібнення 
політичного І господарського життя, посилював розруху, сприяв 
наростанню локальних конфліктів, даючи все нові стимули 
громадянській війні, яка розпочалася в 1918 році. Життя висувало 
на порядок денний новий ідеал самоорганізації суспільства.

Другий етап—введення военного комунізму— означав пе
рехід до раннього поміркованого авторитаризму. В умовах 
гігантської розрухи І дезорганізації суспільства серед населення 
запанувала згода прийняти сильну централізовану владу. Власне, 
Ленін намагався вийти із вічового хаосу не на шляхах 
авторитаризму, а централізації, але для Росії це було одне 1 
теж. Ради виявились нездатними нести складні державні функції, 
а тому 11 липня 1918 року були узаконені «комітети бідноти», 
які реально стали другою системою влади. Верховна влада, щоб 
знайти спільну мову з комбідами, зверталась до них з прямими 
закликами до розправи заради наведення порядку.

Прагнучи порядку, люди повернулися практично до кріпац
тва. Все населення країни включалось в кооперативи. Декретом 
РНК від 16 березня 1919 року «кожен громадянин зобов’язаний 
стати членом комуни*. Через голод 1 безробіття робітники 
подалися Із міст в села Заборона торгівлі привела до того, що 
всі тюрми були переповнені селянами, котрі сиділи «за спеку
ляцію». В 1921 році вибухнуло кронштадське повстання під 
гаслами «Ради без комуністів». Стало зрозумілим, що автори
тарний тиск пригнітив процес відтворення, довів до деградації 
1 розпаду суспільства. На черзі дня стало питання про новий 
суспільний ідеал.

Третій етап — нової економічної політики— Уявився як 
реакція на крах соборно-вічового, так І авторитарного Ідеалу.
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Суспільство зробило спробу знайти якусь міру між крайнощами
— десь відмовитись від них, а десь примирити крайнощі 
Суспільство стало повертатись до цінностей обемеженої Ініціа
тиви, обмеженої торгівлі. Нова влада повинна була замість 
боротьби за «справедливий» перерозподіл навчитись торгівлі та 
банківським операціям. Висувалась Ідея якоїсь рівноваги, злагоди 
між державою 1 виробником, хоча всі переваги все-таки були 
на боці держави, яка залишала за собою всю велику 1 значну 
частину середньої промисловості. Новий ідеал ставив за мету 
досягнення консенсусу і забезпечення Інтеграції суспільства.

Одначе неп не пішов вглиб економічних відносин. Не скла
лась найголовніша умова для економічного росту 1 ровитку в 
селі, тобто можливість накопичення капіталу. З’ясувалось, що 
неп виявився нездатним нести на собі тягар вирішення тих 
гігантських завдань, які поставило перед собою суспільство — 
форсованої Індустріалізації. Це привело до нового хитання маят
ника в бік жорстокого авторитаризму харизматичного вождя.

Четвертий етап — сталінська версія організації суспільства
— полягала в тому, що слід відмовитись від ленінських утопій 
щодо можливостей народу одним махом створити ідеальне 
суспільство. Сталін виходив з того, що слід опертись на сили 
організаторів, об’єднаних у державному апараті. Якщо народ не 
може створити нове суспільство, то його створить партія, 
очолювана вождем. У зв’язку Із знищенням Інтелігентного 
прошарку відбулось повне «моральне злиття» народу 1 влади 
на базі зрівнялівки—те, що отримало офіційну назву мораль
но-політичної єдності радянського народу. Крайній авторитаризм 
у суспільстві, що стало на шлях модернізації, переріс у 
тоталітаризм.

Проте ця система могла розвиватись переважним чином 
лише завдяки екстенсивним методам, посиленням екстплуатації 
людей 1 природних ресурсів. Натуралізація господарства вела 
до погіршення економічного становища, спаду споживання, 
бюрократизації і зловживань. Нове суспільство забезпечило 
певний порядок, але в ньому не знайшлося місця для людини. 
Це був порядок, який потребував людських жертв. Терор 
розв’язувався, насамперед, проти тих, чиї знання були вище 
середнього рівня. Проблеми автоматично вирішувалися універ
сальним методом — знищенням ворога.

П’ятий етап — хрущовської «відлиги» — був викликаний ма
совим дискомфортним станом, насамперед в середовищі правля- 
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цої еліти. Маятник хитнувся знову вліво — від авторитаризму 
до соборно-вічового Ідеалу загальної злагоди у версії М. Хрущова.

Нова система влади являла собою спробу перемістити відпо
відальність з першої особи до рівня відомств та регіонів. На під
приємствах владу отримала нова форма вічової сходки — члени 
«трикутника» (директор, партком, профком). Відбувся процес 
розкріпачення бюрократії та її демократизації. Робітники отри
мали право на звільнення з роботи. Поліпшився життєвий рівень.

Одначе управління промисловістю за територіальним прин
ципом фактично стало підривати централізацію, яка забезпечу
вала відносну активність господарської системи. Підприємливі 
люди стали реалізовувати свої професіональні навички і ціннісні 
настанови поза рамками існуючого закону.

Новий етап, що замінив сталінський, характеризувався тим, 
що суспільство спробувало вирішувати проблеми не диктатом, 
а пошуком міри на основі загальної злагоди, солідарності 
інтересів низів з Інтересами держави. Одначе і ця спроба 
закінчилась невдало. Пошук, очевидно, потребував значно більше 
зусиль і кваліфікації, уміння і такту, на що в суспільстві склався 
гострий дефіцит. І знову суспільство змушене було повернутися 
до пошуку ефективних рішень.

Шостий етип— поміркованого авторитаризму часів бреж- 
невського застою — супроводжується поверненням маятника 
вправо до режиму особистої влади, яка намагалась встановити 
жорсткий контроль над.суспільством, посилити централізацію 
у розподілі дефіциту.

Тим часом в суспільстві йшов процес урбанізації, мільйони 
людей віддалилися від цінностей патріархальної общини, поси
лився прагматичний підхід до підприємництва, щоправда поза 
легальними рамками: в підпільному виробництві 1 шабашництві. 
Живі сили суспільства стали немислимими без напівлегальної 
діяльності. Дисидентство засвідчувало, що в суспільстві зріла 
моральна альтернатива. Складалось враження, що система існує 
саме завдяки тому, що постанови і розпорядження влади на 
місцях не виконувалися.

Сьомий етап — повернення до соборно-ліберального Ідеалу 
горбачовської перебудови — свідчило про остаточне закріплення 
тенденції переходу від авторитаризму до торжества локалізму. 
За панівну модель правив ліберальний ідеал, був введений 
принцип плюралізму, гласності, взятий курс на де жратію. Це 
означало вихід більшовицької доктрини за власні рамки, тобто
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— П самозаперечення. Визнання плюралізму автоматично вело 
до ліквідації монополії КПРС, а відтак — І розпаду СРСР.

До цього факту слід поставитись незаідеологізовано, а 
розважливо, оскільки руїни СРСР — це і є той єдиний базис, на 
якому можна було будувати незалежні держави. Розкол СРСР 
і закінчення цілого циклу проходження через проміжну цивілі
зацію означало дещо більше, ніж поразку одного із багатьох 
політичних рухів. В наявності маємо драматичну поразку 
суспільства подолати внутрішній розкол і вийти на рівень 
правового громадянського суспільства.

Нині інші політичні рухи та масові точки зору, які раніше 
зазнали поразки чи не виправдали себе, знову повернулися на 
авансцену історії. їм знову випав шанс «вийти на круги свої», 
перевірити себе на життєдіяльність. Дуже шкода, що в ейфорії 
можливості культивувати свої цінності вони все ще недо
оцінюють важливість знань про суспільство. Тих знань, ігнору
ючи які неможливо дати реальне пояснення складності всіх 
соціальних процесів, шляхів, що ведуть до гиходу із стану 
проміжної цивілізації до реальної демократії і правової держави 
до тієї реформи, за якою б не послідувала нова контрреформа.

Науковий аналіз засвідчує, що поразка радян-
«відлуння» ського суспільства в подоланні панування 

традиціоналістських цінностей була викликана 
тим, що суспільство не змогло ефективно поєднати це 
прагнення із своєю національною своєрідністю. Світовий досвід 
показує, що шлях до західного лібералізму можна пройти і 
«по-східному» — за рахунок принципової модернізації самої 
корпоративності і стрибка в фазу, де саме колектив, «корпо
рація», а не атомізований Індивід виступає суб'єктом товарних 
зв’язків. Саме про це говорить досвід Японії, Південної Кореї,
деяких інших країн Південно-Східної Азії.

Поразка СРСР в спробі переходу до нової цивілізації не 
стала остаточною, оскільки утворені національні держави 
можуть зібратись із силами, зробити висновки із минулого, 
переосмислити своє сьогодення і вийти на нові горизонти 
майбутнього. Нині більшість народів, що входили колись до 
складу СРСР, змушені визнати за собою статус слаборозвинутих 
суспільств перехідного типу. В цьому є й свій мінус, коли може 
з’явитись небезпека посилення байдужості до власної долі, 
пасивності і песимізму, сподівання на поміч Іззовні. Але немає 
іншого виходу, як визнати реальний стан справ і вдатися до
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пошуків нової міри 1 норми життя, пошуків до узгодження 
потреб з реальними можливостями.

Скільки б ми не шукали рецептів виходу із становища в 
міфології сивої давнини, але мусимо реально визнати — ми є 
четвертим поколінням, народженим в умовах радянського 
суспільства І, хочемо ми того чи ні, але несемо на собі генофонд 
досвіду минулих поколінь. З цього й будемо виходити.

А теорія циклічності розвитку суспільного організму підказує 
нам вірогідну версію майбутнього (сподіваємось, що завершаль
ного!) циклу виходу із стану проміжної цивілізації і подальшої 
інтеграції в світову спільноту ліберальної цивілізації на пари
тетних засадах. Найвірогіднішим є те, що ми змушені будемо 
повторити всі сім стадій попереднього циклу, але вже на 
національній основі і протягом часу, який дорівнює третині 
попереднього циклу. Умовно назвемо цей цикл «відлуння», як 
повторення, відлуння попереднього, але вже на рівні нових 
дійових осіб, які представляють собою нові рушійні сили, нові 
групові Інтереси.

Звичайно, мова не йде про якийсь фаталізм і однозначну 
детермінованість процесів. У міру того, як ми зуміємо критично 
переосмислити свою історію, адекватно сприйняти поточні 
процеси, ми зможемо впливати на цивілізований тип проход
ження амплітуди маятникового коливання. Але це скоріше 
побажання.

Оскільки ж нині наш рівень політичної культури все ще 
досить низький, дамо версію розвитку подій в найпростішому 
варіанті слідування інерції історичного процесу.

Перший етап (1991—1994 рр.) нагадує соборно-вічовий ідеал 
1917—1918 років, коли на власний розсуд місцеві Ради вирішували 
свої локальні справи, не піднімаючись до рівня загальнонаціо
нального інтересу. Щоправда, в наші дні майно вже розі гувалн 
не по селянських хуторах, бо на передові позиції вийшла місцева 
бюрократія в парі з «тіньовиками», які здійснювали «тиху 
приватизацію». Структури державної влади виявилися кволими 
1 некомпетентними. Відбулася різка поляризація суспільства.

Громадська думка, як показують соціологічні дані, проведені 
службою Соціс-Гелап в жовтні 1994 року, дала різку оцінку 
стану справ: 68,2 % опитуваних погодились, що події в Україні 
Ідуть в неправильному напрямку. Загальна розтягайлівка про
вокує соціальні конфлікти. Біля 20 % вважають, що в наявній 
ситуації скоріше вірогідна, а то й дуже вірогідна громадянська
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війна. 64 % погодилися з тим, що в країні слід навести порядок 
якнайскоріше і будь-якою ціною. Провідну роль в наведенні 
порядку повинна відіграти держава, яка мала б забезпечити 
своїм громадянам гідне життя (78,3 %). Серед державних 
Інституцій абсолютною довірою користуються Збройні Сили 
(41,3 %), Президент України (35,4 %) та Служба безпеки України 
(26,7 %) — отже, їм ніби і карти в руки для наведення порядку.

Таким чином, маятник інверсії різко хитнувся в бік посилен
ня централізованих органів влади, шо об’єктивно підштовхує 
суспільство до авторитарної форми правління.

Другий етап, який аналогічний періоду «воєнного комунізму» 
1918—1921 років, очевидно, вже формується на наших очах. Функція 
його та ж сама — перерозподіл власності. Цей процес має бути 
легалізованим і проведеним у стислі строки, оскільки до його 
закінчення навряд чи створяться передумови для розширеного 
відтворення життєдіяльності, капіталовкладень 1 підвищення ефек
тивності виробництвд Судячи з досвіду інших країн, насамперед 
Росії, цей цикл може закінчитися років за два (1995—1996 рр.).

Не дивлячись на тяжкі умови життя, в громадській думці, 
судячи з результатів тих же данних служби Соціс-Гелап, сталися 
значні психологічні зміни на краще. Хоч хорошим своє матері
альне становище вважає лише 2,8 % опитуваних, та все ж серед
нім— 43,6 %. Найбільш вагомим зрушенням є переорієнтація 
людей на власну активність і підприємливість: 64,1 % вважають, 
що кожна людина повинна сама добиватись власного благопо
луччя, не розраховуючи на допомогу уряду. Інша справа, що 
держава повинна забезпечити умови для трудової зайнятості 
(88,4 %). Опитування показали відхід від традиційної психології 
зрівнялівки — 81,7 % згодні, що людина може заробляти стільки, 
скільки зможе Щоправда життя повинно базуватися на законній 
основі (75,8 %). Україні ж є чому повчитися у Заходу щодо 
політичної демократії та ринкової економіки (70,4 %).

Таким чином, курс на радикальну приватизацію, судячи з 
усього, не повинен викликати на перших порах якогось супро- 
тиву з боку громадськості. Інша справа — чи здасться його про
вести в Інтересах всього народу через акціонування та корпорати- 
зацію і тим самим забезпечити подальший консенсус суспільства.

Третій етап (1996—2002 рр.), очевидно, нагадуватиме чимось 
період непу, коли на основі приватизованих засобів виробництва 
на належній правовій основі різко підвищиться ділова активність, 
а підйом товарного виробництва задовольнить певний рівень
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матеріального достатку. Щоправда, виходячи з психології нуво
ришів, які мов ховрахи, тягнутимуть все до своєї нори, вряд чи 
в цей час буде надаватись належна увага розвитку освіти, науки 
та культури, ще є єдиною передумовою подальшого прогресу 
нації на основі загальнодержавних інтересів.

Це має викликати підйом могутньої хвилі фундамен- 
талістських рухів, які поставлять над усе пріоритет державності 
та духовного розвитку нації.

Четвертий етил, який досягне свого апогею десь в 2005—2008 
роках; пройде, очевидно, під знаком забезпечення протекціоніст
ських заходів задля пріоритетного розвитку національного капіта
лу, захисту його від засилля міжнародних транснаціональних 
корпорацій, забезпечення масової підготовки високопрофесійних 
кадрів для розвитку наукомісткої національної промисловості, кад
рового поліпшення державного апарату та Збройних Сил України.

Лише проведення цих заходів створить передумови для 
інтеграції України в Європейську спільноту як рівної з рівними. 
Про це засвідчує хоча б досвід Японії—країни передової 
технології і модерного менеджменту. В сучасній японській 
економіці лише біля 20 відсотків компаній і фірм здатні тягатися 
із зарубіжними конкурентами на рівних не ризикуючи при тому 
бути негайно утопленими — решта Існує виключно завдяки 
заопікуванню з боку держави в різноманітних формах — ві.” 
прямих субсидій до вишуканої регуляції, що охороняє японський 
ринок від торжества «вільної торгівлі». Саме про цс не слід би 
було забувати й українським адептам свободи «дикого ринку».

П’ятий етап знаменуватиме собою поворот до підвищення ролі 
та значимості регіонів України, регіональних промислово-фінан
сових груп і певного послаблення ролі центрального державного 
апарату, оскільки входження в інтеграційні європейські утворення 
приведе до модифікації поняття «держава* та її функцій

Обриси шостого та сьомого' етапів поки що досить невиразно 
прослідковуютіхія, та й важко передбачити всю ту комбінацію 
факторів, які можуть вплинути на подальшу еволюцію самої 
Європейської спільноти. В усякому разі можна сподіватися, що саме 
в цей час буде завертатися процес входження України в систему 
ліберальних цінностей правового громадянського суспільства

В усякому разі хотілось би вірити в те, бо ЗО років є періодом 
активного втілення в життя ідеалів одного покоління, яке 
15 років життя віддає на революційні перетворення, а решту 
15 років — користується благами їх реалізації.
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РОЗДІЛ V 
ПЛАТА ЗА НЕЗАЛЕЖНІСТЬ

1991 року, майже після сорока п’яти років 
капітуляція виснажливої боротьби — як політичної, так і 

включаючи цілий ряд регіональних військових 
сутичок, — «холодна війна» дійшла логічного закінчення, Збіг- 
нев Бжезинський в широкому розумінні визначив «холодну 
війну» як «ведення військових дій іншими (несмертельними) 
методами». Однак, зауважував він, «незважаючи ні на що, це 
була війна. І на карту було поставлено дуже багато. У полі
тичному розумінні боротьба велася перш за все за контроль 
над Євразійськими територіями І, очевидно, навіть за глобальну 
перевагу™ Це стосувалося не лише геополітики, а й філософії
— в її найглибшому сенсі самовизначення людства».

Заключна фаза «холодної війни» тривала приблизно з 1979
до 1991 року. Вона відзначалася поступовим нарощуванням 
Ідеологічної ініціативи з боку Заходу, спалахом філософської 
та політичної кризи в таборі його супротивника та кінцевим і 
вирішальним прискоренням Сполучених Штатів у гонці озброєнь.

Політика перебудови, ініційована М. Горбачовим, не принесла 
очікуваних результатів. Внутрішні реформи з СРСР здійснювалися 
хаотично, не оживляли радянської системи, проте політика глас
ності підняла на поверхню все лицемірство системи бюрократич
ного управління. Гонка озброєнь виснажила радянську економіку, 
підірвала життєвий рівень трудящих, дискредитуючи тим самим й 
ідеологічні засади громадського консенсуса в суспільстві

1989 року Москва опинилася перед вибором: або зробити 
останню спробу відновити панування шляхом масового кровопро
лиття, або погодитись на ''мови, запропоновані Заходом. Як 
зазначив той же Бжезинський: «лідер реформ Горбачов, якого 
улещував, з яким загравав, навіть підкупав Захід, яким на останніх 
стадіях вміло аніпулювали особисто президент Буш . канцлер
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Німеччини Гельмут Коль,, обрав другий шлях. Результатом став 
хаос у Східній та Центральній Європі, а потім капітуляція».

Справді, момент капітуляції був самоочевидним, хоча й 
розтягнутим у часі. Критична точка, найвірогідніше, настала » 
Парижі 19 листопада 1990 року, під час таємної зустрічі, 
позначеної проявами показної дружби, спрямованими на мас
кування реальності, шо приховувалась за ними. М. Горбачов 
прийняв умови переможців, називаючи завуальованою та еле
гантною мовою об’єднання Німеччини, що відбулося на умовах 
Заходу, «подією надзвичайної ваги». Функціонально це дорівню
вало актові капітуляції, підписаному в залізничному вагоні у 
Комп’єні 1918 року чи на американському лінкорі «Міссурі» в 
серпні 1945 року, навіть якщо ключовий зміст було дещо 
прикрашено словами «дружба».

Поразки у війні, як правило, спричиняють політичну 
нестабільність, викликають тенденцію до повалення режимів, а 
лідери, які визнають необхідність капітуляції, часто платять 
політичну ціну. Так сталося й завершальної сіїази «холодної 
війни». Протягом року було скинуто й радянського лідера, який 
визнав ледь приховану поразку Радянського Союзу. Більше того, 
було засуджено формально колишню комуністичну доктрину, 
офіційно спущено червоний прапор, офіційно взято курс на 
формальну імітацію ідеології та рис системи країн-переможців. 
Під «холодною війною» було підведено риску.

Напередодні розпаду Радянського Союзу Центральна Євразія 
набула стану гсополітичного вакууму. Деморалізована армія 
була уже неспроможна утримувати держави БалтІІ, Україну, 
Закавказзя та Республіки Середньої Азії. Економічна і навіть 
політична доля того, що зовсім недавно було ще грізною 
наддержавою, було фактично піддане на розсуд Заходу, який 
перебрав на себе статус розпорядника майном недієздатної особи.

Замість проголошеної колись теорії ^-конвергенції* двох 
систем-суперниць, в реальності з’явилася одностороння конверсія 
— Захід дав недвозначно зрозуміти, що Росія та інші новоявлен! 
країни можуть бути допущені в світову співдружність за умови, 
коли відновлення військової могутності регіону Євразії стане 
одним із останніх пунктів порядку денного.

Опівдні 24 серпня 1991 року в українському 
увертюра парламенті було припинено докучливі дебати 

з процедурних питань і перейдено до наступ
ного пункту порядку денного; проголошення .залежності 
України. Зал засідань перетворився на «вавілонське стовпот
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воріння». Не залишалося іншого, як оголосити перерву на 
20 хвилин. Депутати демократичного блоку чи не бігцем 
піднялись на третій поверх, тоді як депутати комуністичного 
блоку спустилися до кінозалу в підвальному поверсі. Саме від 
останніх залежали результати голосування, оскільки з 450 пар
ламентських місць їм належало 239.

Атмосфера в кінозалі була емоційною. Тільки за два дні до 
цього путч у Москві було перетворено на фарс. Борис Єльцин 
набув фактично диктаторських повноважень і багато хто з членів 
Компартії України очікував репресій проти комуністів. Одно
часно «група 239» вже протягом кількох місяців перебувала під 
жорстким пресингом українських націоналістів, які домагалися 
проголошення незалежності. Перспектива відокремлення від 
СРСР і лякала, і обнадіювала.

Було б перебільшенням зображувати всіх комуністів 1991 
року такими собі революційними демократами ленінського 
призову. За 74 роки в суспільстві сталися зміни принципового 
характеру. Цикл суспільного розвитку, який розпочався в 1917 
році гаслом «Грабуй награбоване!», тривав до 1984-го під знаком 
постійного нарощування виробничих потужностей завдяки вста
новленню репресивно-мобілізаційного режиму, який вдався до 
позаекономічного примусу І експлуатації трудящих, де держава 
виступала в ролі колективного експлуататора.

Проте вже Із середини 60-х років державне регулювання 
економічними процесами різко ослабилося, підпорядковуючись 
інтересам галузевих і територіальних монополістичних груп 
бюрократичної верхівки держави. В умовах формального де
ржавного регулювання фактично склалася тіньова система 
персоніфікованих економічних зв’язків. В результаті промислові 
монополії набували форми кліки — групи осіб, об’єднаних 
неформальними зв’язками, орієнтованими на задоволення влас
них егоїстичних Інтересів. Саме вони й були заінтересовані в 
монополії виробництва (ЗО відсотків ключової номенклатури 
випуску продукції були повністю монополізовані), що давало їм 
можливості невпинного підвищення цін при зниженні обсягів 
виробництва і консервації технологічної відсталості.

Перебудова почалася гаслом — потіснити партійно-номенк
латурну бюрократію І подолати відчуження трудящих від засобів 
виробництва. Це благородне завдання внесло пожвавлення в 
середовище романтиків у рядах КПРС. Вони самовіддано 
заходилися шукати форми економічного життя, які дали б змогу

94



витіснити бюрократію, зробити трудову людину повноправним 
господарем засобів виробництва. Тим часом досвідчена номенк
латура активно перепливала з партійних органів в державні, а 
також господарські структури, дедалі більше зроіцуючися з 
обслуговуючим її торговим істеблішментом. Партійні ж крісла 
передавалися або недалеким ідеологічним фанатикам, або ж 
ширим романтикам.

Справжній зміст періоду перебудови полягав у реальному 
перерозподілі державної власності між «тіньовими структурами». 
На той час у суспільстві вже склалися три групи власників. 
Перша — адміністративно-господарська частина партійного апа
рату, яка володіла значним майном і віддавала партійні внески 
в банк під відсотки, тобто займалася лихварством. Другу групу 
становили великі міністерські чиновники — як союзні, так і 
республіканські, які при Існуючих державних підприємствах 
почали організовувати власні приватні асоціації, скуповуючи за 
безцінь обладнання й сировину та добиваючись для своїх цехів 
пільгових умов праці. До третьої групи ввійшов апарат Рад, 
який розпоряджався землею I майном на ввірених їм територіях.

Перебудовчс гасло «соціалізм з людським обличчям» бюрок
ратія трактувала тихцем для себе так: замість колективного 
володіння засобами виробництва слід запровадити конкретну 
приватну власність номенклатури, і тоді безлика «загальнона
родна соціалістична власність» набуде конкретного господаря. 
А оскільки ж перебудова йшла саме в такому ключі, то й 
Горбачов утримався у своєму кріслі. І коли в серпні 1991 року 
гекачепісти вдалися до спроби повернутися «на круги своя» — 
«до загальнонародної», чи то пак, загальнобюрократичної влас
ності,— то номенклатура їх і не підтримала. Навіщо їй був цей 
«бунт приречених», коли вона вже відчула смак приватної 
власності завдяки «тихій приватизації»? «Здали» не тільки 
заколотників. Розмінною монетою стали й парткоми підприємств 
з романтиками-перебудовниками «від верстата І сохи», а також 
твердокам’яні більшовики; які до кінця трималися за крісла в 
центральному партійному апараті.

Хибним було б стверджувати, що перебудова зводилася 
виключно до курсу номенклатури на «революцію згори» з 
розрахунком на спокійний перерозподіл власності. Життя вно
сило корективи в цей процес. Стала назрівати «революція знизу», 
яка приносила більше демократизму, радикалізму, вимог до 
визначеності й відмови від напівзаходів і сумнівних компромісів.
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Народні маси й демократична Інтелігенція рішуче виступили 
проти заводіїв двірцевого перевороту, саме їх руками було 
вирвано бруківку на вулицях Красної Прєсні. За цих умов 
обережна й полохлива номенклатура відійшла за лаштунки 
політичної сцени, віддавши Ініціативу конкурентові (а відтак — 
I союзникові) — компрадорській буржуазії, що вже давно й 
нетерпляче рвалася до влади.

Отже, в обстановці перших післяпутчевих днів у середовищі 
номенклатури України проблема, очевидно, не стояла в тому — 
повертатися до ленінських принципів революційної демократії 
чи йти далі шляхом приватизації. Скоріше за все йшлося про 
те, яка форма — збереження Союзу РСР, чи його розпад — 
забезпечить найефективніші шляхи приватизації державної 
власності на користь «тіньових структур» та партноменклатури.

Депутати-демократи на цей час становили теж у переважній 
більшості колишніх партапаратників, які це питання вирішили 
для себе на користь розпаду СРСР І встановлення свого 
суверенного правління в новоствореній державі.

Як мовиться, справу було зроблено. А щодо руїни суспільного 
життя, викликаної розривом традиційних економічних зв’язків 
між регіонами колишнього Радянського Союзу, то тут уже нічого 
не вдієш. Ще великий Данте дав влучну характеристику 
капіталізму на його ранній стадії, «одні люди владарюють, інші 
потерпають». Народно-демократична революція не вдалася, 
робітничий рух ще не усвідомив себе самостійною політичною 
силою. А отже, саме трудящі й були обділені як у представництві 
в структурах влади, так І щодо майна в ході «тихої приватизації», 
яка розкачалася задовго до серпневих подій.

Отож і після гарячих дебатів у кінозалі Верховної Ради 
України ситуація теж стала прояснюватися. Підсумок підбив 
Станіслав Гуренко — перший секретар Компартії України,— 
повільно проголосившу російською мовою: «Сегодня мы должны 
проголосовать за независимость, потому что, если мы этого не 
сделаем, то окажемся по упій в дерьме».

Можливо, то було останнє, коли його депутати лояльно 
погодилися з ним. Далі питання було поставлено у парламенті 
на голосування І 392 депутати проголосували за незалежність 
України, лише четверо — проти.

Через чотири місяці після цієї події українська незалежність 
стала Історично завершеним фактором, діставши майже одно- 

96



голосне схвалення в результаті проведення всенародного рефе
рендуму, і це стало кінцем існування Радянського Союзу.

За рік до серпневого московського путчу, 
міфотворчість виступаючи на першому конгресі Міжнародної 

асоціації україністів, академік Омелян Пріцак 
зазначав, що міф і логіка — співіснуючі площини людської 
свідомості. Міф покликається до авторитету вічних аксіом. 
А самоусвідомлення людини в своєму Історичному минулому 
постає в одвічному змаганні міфу й пізнавальної історії (логіки 
суспільних процесів), і «одне з основних завдань історика — це
аналітично деміфізувати архетипи міфу».

Навряд чи поважний учений міг сподіватися на проголо
шення незалежності України вже через рік. І чи міг він 
сподіватися, що саме міфотворчість ідеологічно забезпечуватиме 
розвиток перших років державної незалежності. Покладемося 
на думку стороннього спостерігача — американця А-Брумберга, 
який писав у «Нью-Йорк Ревю» 22 жовтня 1992 року: «Коли у 
серпні 1991 року Україна проголосила незалежність, вона почала 
із суміші справедливих скарг, міфотворчості та ненависті до 
Росії, яку звинувачувано у нав’язуванні комуністичного режиму. 
Результат цих тенденцій ми бачимо у перебігу політичних подій 
в Україні протягом останніх чотирьох років, найяскравішим 
прикладом якої є розвиток Руху_»

В значній мірі саме завдяки Рухові як найбільш згрупованої 
антикомуністичної опозиції, Україна наближалася до власної 
незалежності на рожевих хмарах мрій та ілюзій.

На кінець 1991 року, за результатами майже всіх аналізів 
економічного стану колишніх радянських республік, Україна 
визначалася як країна, що має найкращі можливості набути 
стабільності. Держава з населенням у 52 мільйони, вона була 
найбільшою республікою після Росії. Саме ця обстави. : спри
чинила сподівання на швидке встановлення зв’язків з іншими 
європейськими країнами. До того ж Україна успадкувала значну 
частку непропорційно розділеного промислового потенціалу 
колишнього Радянського Союзу: у 1989 році Україна виробляла 
34 відсотки всесоюзної сталі, 46 — чавуну, 36 — телевізорів та 
53 цукру. Отже існувала велика Ілюзія, ніби Україна — багата 
країна. Через три роки переважна більшість українців усе ще 
не могла погодитися з тим фактом, що більшість промислових 
гігантів радянського періоду, замість отримання прибутків, 
зав’язла у величезних боргах.
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За всі три минулих роки складалося враження, що відсутність 
економічної стратегії стала такою ж хронічною недугою, як і 
хронічний торговельний дисбаланс. У 1990 році Україна експор
тувала товарів колишнім республікам Радянського Союзу на 
38,3 мільярда карбованців, а імпортувала — на 39,0 мільярда. 
Такий незначний дисбаланс задовольняв функціонерів керівних 
структур планової економіки. Однак проблема полягала в тому, 
що більшість статей експорту • становили продукція важкої 
промисловості, а левова частка Імпорту припадала на російські 
нафту 1 газ. Відтак, якщо порахувати в реальних цінах (а не в 
тих, що їх використовували керівники від планової економіки), 
можна визначити: на 1990 рік торговельний дефіцит України 
становив сім мільярдів карбованців. На цьому факті акцентували 
вчені Академії наук, але до їх голосів не прислухалися.

Цей показник дефіциту почав швидко І невпинно зростати 
після розпаду Радянського Союзу. Україна втратила п’яту 
частину свого загального експорту вже за перших дев’ять місяців 
після проголошення незалежності. Водночас обсяг імпорту 
російських енергоресурсів не зменшився.

У січні 1992 року делегація Світового банку прибула до 
Києва, щоб допомогти Україні розв’язати проблеми фінансування 
імпорту енергоносіїв. Вона підготувала звіт, де пропонувалося 
вжити конкретних дійових заходів, щоб вийти із скрути. Так, 
Україна могла б запровадити новий податок на використання 
енергоносіїв 1 таким чином скоротити загальний обсяг їх вжитку. 
(Промислові підприємства України використовують вдвоє більше 
енергії, ніж аналогічні на Заході — у розрахунку на одне 
найменування готового продукту).

Однак нічого зроблено не було. Відтоді щоразу, коли уряд 
мав вирішувати, як заплатити за нафту і газ (Росія вимагає 
світові ціни), його лихоманило. Складалося враження, що уряд 
навіть реально не уявляє, наскільки складна ця проблема.

Щодо найстарішої генерації націоналістів, які, здавалося б, 
завжди мали власну точку зору на утворення нової держави, 
то в перші роки незалежності здавалося, що їх передусім 
турбували нові прапори, військова уніформа та інші символи 
незалежності, аніж її економічне зміцнення. Поміркований 
сопіально-економічний підхід виявився для багатьох з них надто 
прагматичним. У прагматизмі їм бракувало величі ореолу 
мучеництва, а також морального й історичного освячення, з 
якого мережаться національні міфи.
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Отож, велика частина національної інтелігенції, не здатна до 
створення економічних 1 політичних засад суспільної Інтеграції, 
вдалася до іншого джерела консолідації нації— до теорій поход
ження українців, які сягали своїм корінням ідей XIX століття.

Багато положень цієї міфотворчості викликали подив у 
зарубіжної громадськості. Згідно тверджень цих новітніх міфо
творців, зауважує той же А. Брумберг, українці — прямі нащадки 
«українських племен», які жили навколо Азовського моря, 
Дністра та Дніпра ще в п’ятому столітті нашой ери. Найдавніша 
східнослов’янська політична єдність — Київська Русь X—XIII сто
літь— є прямим предком сучасної України. Росіяни ж — нащадки 
Московської держави, що виникла в XIII столітті, не мають на 
Київську Русь жодних прав. Сучасна українська мова, українські 
звичаї, риси харакіеру та вірування походять прямо від одного 
раннього періоду ередньоаіччя. Серед таких типових рис 
характеру — індивідуалізм І любов до свободи, які нібито чітко 
відрізняють українців од росіян.

У центрі національного міфу стоять вороги. У зв’язку з цим 
сталінська політика колективізації, що здійснювалася на початку 
30-х років, стала часто розцінюватись як доказ особистої 
ненависті Сталіна до українського народу.

«Український національний міф», — резюмує А. Брумберг,— 
це, очевидно, суміш історичних фактів та суперечливих узагаль
нень, реальність і вигадка водночас, просто скарги та слізні 
просьби. Багато народів, особливо тих, чиї сподівання протягом 
тривалого часу пригнічувались чи ігнорувались, висловлюють 
свої прагнення у подібній незвичайній формі, проте український 
національний міф сьогодні має сильний вплив на політичні 
реалії в Україні...»

В тому, що з перших років незалежності міфотворчість 
залишалася складовою напрямною українського жигтя, цс було 
нічого дивного. Молода спільнота все ще перебувала на тій фазі 
людського поступу, парадоксальність якої полягала в невпин
ному відтворенні ситуації, де окремі особи й великі маси людей, 
ці «творці історії», за визначенням Гегеля, воістину «не відають, 
що творять». В їх світосприйнятті губиться справжній сенс історії, 
а наслідки людської діяльності виходять з-під контролю Індивіду
альної та масової свідомості, життя йде «самопливом».

Як це було й за радянської системи, так це відбувалося н 
за незалежної України, суспільний процес досягався завдяки 
експлуатації одних груп людей іншими. При тому жодна з цих
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груп не контролює в повній мірі ні сам процес ні його наслідки. 
Цей негуманний, підневільний і стихійний тип суспільного 
розвитку мусить закріплюватись якимось міфологізованим «су
спільним клеєм», який утримував би суспільство від анархії та 
розпаду. Цю функцію й виконують ідеологізовані форми 
свідомості, економічні й політичні фетиші й табу, які забезпе
чують позірну єдність інтересів експлуататорів І експлуатованих.

Таким «клеєм-міфом» до останнього часу була доктрина 
перемоги соціалізму в окремо взятій країні та розгорнутого 
будівництва соціалізму шляхом копіткого вдосконалення «роз
винутого соціалізму», який нібито вже неспростовно довів свою 
перевагу над «загниваючим» капіталізмом.

Брак конструктивної ідеї правлячих кіл України, нездатність 
їх у перші роки сформулювати, яку ж країну, якого типу 
суспільство вони хочуть створити, стала надто небезпечною в 
політично нестабільному регіоні за умов економічного хаосу і 
шдсутності Інтегруючих суспільних механізмів.

В умах багатьох українських політичних та 
армія військових лідерів ще збереглися історичні 

спогади про те, як у 1917—1918 роках ідеаліс
тична, контрольована антимілітаристськи настроєними соціаліс
тами Центральна Рада не вдалася до належних спроб створити 
Збройні Сили України. В результаті — менш як через два роки 
Українська Народна Республіка, переможена Червоною Армією,
припинила своє існування.

Нові політичні лідери України, як показав хід подій, не 
збиралися повторювати цю фатальну помилку в 1990—1991 роках. 
Необхідність вирішення цього питання була підтверджена серп
невим путчем 1991 року, коли український уряд, зіткнувшись із 
загрозою встановлення військової диктатури, усвідомив, іцо він 
не має армії, щоб захистити себе. Власне кажучи, основи для 
створення українських національних збройних сил було закла
дено ще задовго до того, як Україна проголосила незалежність. 
Оскільки процес поступового й безповоротного ослаблення полі
тичного центру в Москві розпочався у 1989—90 роках, то ідея 
створення національної армії, разом з прагненням здобути неза
лежність, виникла в межах політичних течій. Найбільше підтри
мував цю ідею український рух і споріднені з ним партії демо
кратичної опозиції. Невдовзі до них приєдналася новостворена 
Спілка офіцерів України — група впливових діячів, яка об’єдну
вала офіцерів 'строкової служби, офіцерів у відставці та запасу.

100



Ця Ідея здобула широку народну підтримку, оскільки чимало 
українських сімей розцінювала можливість створення власних 
збройних сил як засіб реформувати «хворобу радянського 
суспільства» — Радянську Армію. Шоковані новими публічними 
розвінчуваннями у лібералізованих Горбачовим засобах масової 
інформації про ставлення до солдатів у Радянській Армії, що 
виливалося в тисячі смертей та каліцтв щороку, не бажаючи, 
щоб їх синів посилали для наведення «порядку» в зони 
конфліктів на периферії Радянського Союзу, українські батьки 
почали вимагати не тільки гуманного ставлення до своїх дітей, 
а й того, щоб вони служили на території України. Згідно доповіді 
комісії з оцінки фактів, яка була стурбована приголомшуючими 
цифрами смертельних випадків та тілесних ушкоджень військо
вослужбовців у мирний час, за останні 15 років перед розпадом 
СРСР, загинуло 120 000 осіб, тобто в середньому 8000 щороку 
(Держплан давав Іншу цифру — близько 6600).

Почавши із створення восени 1989 року місцевих комітетів, 
30 вересня 1990 року солдатські матері України об’єдналися в 
національну спілку правового захисту — «Організацію солдатсь
ких матерів України» (ОСМУ). Першочергове завдання — змусити 
радянське військове керівництво поліпшити добробут 1 опіку 
новобранців з України у Радянській Армії, вимагати, щоб ці 
новобранці проходили службу тільки в УРСР. Крім того, вони 
вимагали дій у напрямі створення незалежних національних 
Збройних Сил України.

Це прагнення народу дістало офіційне визнання 16 липня 1990 
року, коли парламент України проголосив національний суве
ренітет України без повної незалежності і заявив, що «Українська 
РСР має право на створення власних Збройних Сил». Це не лише 
згуртувало прихильників створення національної армії, а й при
скорило її законне визнання, яке сталося роком пізніше

Офіційним днем утворення української армії вважається 
24 серпня 1991 року—день, коли Україна проголосила повну 
незалежність від колишнього Радянського Союзу. У постанові 
Верховної Ради Україна «націоналізувала» всі звичайні збройні 
сили, розміщені на її території і підпорядкувала їх собі. Таким 
чином, Україна першою з радянських республік зробила крок 
у цьому напрямі. Тією ж постановою було створено Міністерство 
оборони І дано вказівки урядові про-початок роз, удови укра
їнської армії, а також інших військових формувань — ре-
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слубліканської гвардії (пізніше перейменованої у Національну 
гвардію України) та підрозділу охорони Верховної Ради та уряду.

Перед республікою постало безліч інших проблем безпеки. 
Понад півмільйона радянських вояків перебували на той час на 
її території, включаючи офіцерський корпус, де етнічні українці 
були в меншості. Ці солдати були повністю інтегровані у стару 
об’єднану систему оборони й підпорядковувалися новому коман- 
дуванню на чолі з генерал-полковником Євгеном Шапошнико- 
вим. Нові військові лідери все ще підтримували концепцію 
спільних систем оборони, незважаючи на зрозумілий намір 
України й інших колишніх радянських республік створити 
незалежні національні армії.

Зважаючи на це, політичні лідери України змушені були 
упродовж місяців балансувати між двома суперечливими, але 
однаково важливими підходами. З одного боку, необхідно було 
швидко нейтралізувати величезну армію, розташовану в ре
спубліці, бо вона, будучи залежною від Москви, ставала 
потенційною загрозою суверенності України. З другого боку., 
продовжувати переговори про розподіл Радянської Армії під 
протегуванням Співдружності незалежних держав. Наприкінці 
1991 — на початку 1992 року Україна стала лідером серед 
колишніх радянських республік, які намагалися створити неза
лежні національні армії.

Це проявилось і в швидкому схваленні впродовж кількох 
місяців серії законів, які заклали правові підвалини для визна
чення структури національної безпеки України та формування 
її Збройних Сил. 11 жовтня 1991 року було оприлюднено постанову 
про «Концепцію оборони та будівництва Збройних Сил України». 
Вона заклала основу для формування армії, яка мала складатися 
з сухопутних, повітряних та військово-морських сил.

Війська стратегічного призначення, в основному ті, які 
займаються управлінням та охороною ядерної зброї І її систем, 
розташовані на території України, повинні були продовжувати 
підпорядковуватися центральному оперативному командуванню 
в Москві доти, доки не закінчиться виведення ядерної зброї за 
межі України. В концепції також обумовлювалося створення 
воєнізованих формувань, а саме: національної гвардії, прикор
донних військ та військ цивільної оборони. Президентові як 
верхорчому головнокомандуючому Збройними Силами було 
надано широких повноважень, включаючи й право оголошувати 
воєнний стан, війну, часткову чи загальну мобілізацію, нагляд
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за військовими закладами та призначення їх вищого команду
вання. Дана концепція забезпечила створення структури націо
нальної безпеки: міністра оборони було призначено 3 вересня 
1991 року, Міністерство оборони й Раду оборони України створено 
14 листопада, Генеральний штаб Збройних Сил сформувався 
навесні 1992 року. В ній також Ішлося про поступове скорочення 
військ, розміщених в Україні, І забезпечення соціального захисту 
військових, звільнених Із строкової служби.

З метою впевнитися у вірності націоналізованої армії новій 
Українській державі, 14 листопада 1991 року Верховна Рада 
ухвалила новий текст військової присяги та затвердила порядок 
П прийняття. Пізніше, 6 грудня 1991 року, було схвалено 
відповідний закон «Про оборону України», який окреслив основи 
української оборонної політики, визначив відповідальність і 
функції різних ланок уряду та відповідальних осіб, забезпечив 
можливість проходження альтернативної служби 1, що найваж
ливіше, запровадив порядок, за яким президентські рішення про 
оголошення военного стану, війни чи мобілізації повинні бути 
схвалені Верховною Радою.

Українська армія вдосконалює свій потенціал стримування, 
є значною силою в регіоні. Її можливості з часом зростатимуть, 
оскільки військові реформи прогресують, а інші складові оцінки 
стану Збройних Сил — структура, боєготовність та модернізація 
■—поступово приводяться до нормальних рівнів,

Є чимало пояснень неспроможності України до 
влада рішучої перебудови. Одним з них е те, що впро

довж історії українці активно поповнювали
Імперський державний апарат, заслуговуючи чинів і винагород 
русифікуючись і знекровлюючи інтелектуальний потенціал влас
ного народу. На українських землях формувалась хіба що коло
ніальна адміністрація, до повноважень якої входили виконавчі 
функції. Те саме було й за часів СРСР — уряд на Україні Існу
вав лише для того, щоб втілювати в життя накреслення КПРС.

В останнє десятиріччя ніхто, власне, й не розраховував, 
що перед Україною найближчим часом постане потреба 
визначити власну політику. В зв’язку із своїм геополітичним 
положенням та економічним потенціалом Україна перебувала 
під особливим контролем силових структур Москви. Хоч УРСР 
І була членом-засновником ООН, проте її зовнішньополітична 
діяльність мала відбиток чисто декоративного оформлення 
зовнішньополітичного курсу СРСР.
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Усе це позначилось на ментальності державних чиновників, 
які стоїчно ставились як до своєї нечисельності, так і малоком- 
петентності. Навіть на третьому році незалежності апарат 
міністерств, комітетів і відомств становив 13,1 тисячі людей, 
покликаних керувати країною в 52 мільйони чоловік (при 
чисельності зайнятих у народному господарстві — 23,9 млн осіб). 
Таким чином, частка державних мужів залишалася відносно 
мізерною, а, зважаючи на невідповідний рівень підготовленості, 
багато з них були неспроможні навіть виконати конкретно 
поставлені завдання. Що вже казати про реальну здатність 
визначити політичний курс

Це ж позначилося на низькій виконавчій дисципліні. Між 
міністерствами не було налагоджено відповідного рівня обміну 
Інформацією, не відбувались регулярні засідання Кабінету 
міністрів. Над стилем роботи тяжіли звички минулого, коли 
головна мета кожного — зайняти відповідальну посаду І при 
тому не нести жодної відповідальності. Та й мізерна заробітна 
плата спонукала до такого типу поведінки.

Проблема, одначе була набагато серйознішою І не зводилась 
до необхідності побудувати центральний урядовий механізм, що 
забезпечував би належне виконання адміністративних обов'язків. 
Що найважливіше — сталось помітне «перепливання» владних 
повноважень на рівень місцевих бюрократичних структур, які 
згрупувалися в місцеві клани І мафіозні групи. Промінявши 
партійні догми на владні й економічні повноваження, стара 
номенклатура перетворилася на своєрідну «партію влади» і 
розв’язала собі руки. Найбільше, в чому вона була заінтересована, 
то це у боротьбі у вищих ешелонах влади, що створювало в 
країні політичний вакуум І прекрасні умови для бюрократичної 
сваволі на місцевому рівні.

Хоч як парадоксально на перший погляд, упродовж трьох 
років незалежності Україна не спромоглася на прийняття нової 
Конституції. Та, що лишилась від радянських часів, так багато 
разів доповнювалася й виправлялася (більше 200 поправок), що 
згодом вже й важко стало зрозуміти, які Із статей діють, а які 
— ні. Широкій громадськості важко зрозуміти, які ж зміни були 
внесені до того чи Іншого закону, і чи взагалі він чинний, 
оскільки багато з них суперечать нормам Конституції. Авторитет 
парламенту неухильно падав, І він, не витримавши повного 
терміну, був переобраний у березні 1994 року.
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«Партія влади» створила таку економічну систему, яка 
виявилася менш ефективною та працездатною, ніж колишня 
командна економіка Радянського Союзу. В цьому, за оцінкою 
Л. Кучми, реальної незалежності Україна ще не здобула — у 1991 
році вона одержала лише атрибути влади суверенне! держави, 
але за три роки не зуміла наповнити їх реальним змістом.

Особливе небезпечною стала нездатність влади розбудузати 
національну економіку. Перехід від адміністративно-директивної 
до ринкової економіки, від загальносоюзного економічного 
комплексу до власної економічної системи, звісна річ, не міг 
бути безболісним. Але те, що сталося з економікою України, 
має історичні аналоги хіба що з «великою депресією» США 4и 
спадом виробництва в СРСР під час другої світової війни. Не 
спромігшись утворити функціонально дієздатну фінансову сис
тему, Україна стала лідером серед інших країн світу обсягами 
дефіциту державного бюджету. У 1992 р. бюджетні витрати 
становили 61,7 відсотка національного доходу. В 1993 р. — 73,2 
відсотка. В 1994 р., за підрахунками Мінфіну, вони перевищать 
85 відсотків. В той же час державна влада спроможна збирати 
лише 50, а то й менше відсотків податків, що є також 
переконливим свідченням в її економічній нездатності. У 
перехідний період від патерналістського типу суспільства до 
правової держави, як відомо, велика роль належить харизма
тичному лідерові, вождеві народу. В Україні теж були сподівання, 
що з'явиться лідер, який візьме на себе відповідальність за 
наведення порядку і прокладення шляху до реформ. Але Леонід 
Кравчук, обраний,Президентом у грудні 1991 р, таких сподівань 
не виправдав. Скидалось на те, що він і сам був вражений 
глибиною економічних проблем України і не мав ні бачення 
шляхів їх розв’язанняг ні політичної волі до того. Владних 
повноважень у нього було більше, ніж досить — в усякому разі, 
більше, ніж повноважень у президента Сполучених Штатів 
Америки.

Візит Л. Кравчука до Вашингтона у березні 1993 року — 
перший візит керівника незалежної України до США—був 
чудовою нагодою висловити власну точку зору на майбутню 
державу, яку він намагається побудувати, на її місце в світі і 
на те, як світове співтовариство може йому в цьому допомогти. 
Проте, як відзначали зарубіжні оглядачі, мовчання з його боку 
щодо власної позиції було майже приголомшуючим. Скидалося 
на те, що він її не мав взагалі.
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До кінця 1990 року український бюджет був 
лібералізація надлишковим. У наступному році, останньому 

під контролем Москви, урядові витрати зросли 
з 31,4 до 48Д відсотка від ВНП; в той же час річний державний 
прибуток зріс менш як на 1 відсоток і становив 34,8 відсотка 
ВНП. Отже, Україна успадкувала хронічний дефіцит бюджету.

Перевіреним світовим досвідом кроком до зменшення дефі
циту мав би стати фундаментальний перегляд ролі держави. 
Вона повинна б відмовитись від функції універсального поста
чальника, а суспільство мало б піти шляхом лібералізації 
економіки. Однак за три роки незалежності цього не було 
зроблено. В результаті — Україна стала лідером серед країн світу 
за обсягом дефіциту державного бюджету, що свідчило не про 
лібералізацію, а означало — відбувається дедалі зростаюче одер- 
жавлення економіки та її бюрократизація, що веде до корупції, 
зрощування державного апарату із злочинцями, в тому числі
мафіозними структурами. Але це один бік проблеми.

Інший полягав у тому, що величезні обсяги бюджетних
видатків були абсолютно непосильні для держази. На середину 
1994 року фінансування бюджетного дефіциту поглинало вже 
85—95 відсотків креди. ної емісії, що досягало майже 20 відсотків 
ВНП. За такої ситуації втрачалися перспективи нагромадження 
та розширеного відтворення виробництва.

Жоден уряд не міг дозволити собі такі витрати, не прирікши 
економічну систему на грабіжницькі податки й інфляцію. На 
початку 1994 року кожен громадянин України, який заробляв 
понад 6 млн карбованців (приблизно 150 доларів США), повинен 
був сплачувати прибутковий податок у 90 відсотків. Що до 
підприємств, то державному оподаткуванню підлягали ке при
бутки, а загальні обсяги операцій. Це означало, що фірми змушені 
були сплачувати податок, який майже завжди перевищував 100 
відсотків загального прибутку.

В результаті виникало зачароване коло: компанії й індиві
дуальні підприємці почали здійснювати будь-яку прибуткову 
економічну діяльність у підпіллі, де податкові інспектори не 
могли їх відшукати. Відтак зменшувалася база оподаткування, 
а це підштовхувало уряд й надалі збільшувати податки, доки 
будь-яка економічна дідль п'сть не ставала збитковою. Щоб 
уникнути загального економічного паралічу, економіка вимагала 
запровадження принципово нового підходу у цій відповідальній 
сфері економічної політики.
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Ще одне невідкладне завдання полягало в принциповому 
вирішенні питання про засоби існування. Практично всі три 
роки український уряд використовував лише один метод — 
друкував гроші. Коли в листопаді 1992 року Україна вийшла з 
рубльової зони, вона втратила, по суті, останній номінальний 
якір економічного порятунку. Карбованець наочно демонстрував, 
що ьін не має перспектив перетворитися на стабільну грошову 
одиницю. За даними Світового банку, рівень інфляції в Україні 
у другій половині 1993 р. був найвищий у світі. Якщо в 1992 р. 
її рівень зріс у 21 раз, то за 1993 р. — у 103 рази!

Безрезультатність спроб приборкати інфляцію на шляху 
вульгарної лібералізації посилювалась некомпетентним втручан
ням Верховної Ради в справи кредитної емісії. Засилля лоббістів 
гальмувало будь-які спроби взести інфляцію в контрольоване 
русло економічними методами.

Саме таку спробу здійснив свого часу прем’єр-міністр 
Л. Кучма, якому в жовтні 1992 р. були надані надзвичайні 
повноваження в керівництві економікою. Перші його постанови 
про приватизацію землі, зміни в системі оподаткування та 
комерціалізацію державних підприємств майже одразу породили 
заклики парламентарів про позбавлення його додаткових по
вноважень. Уряд і парламент поринули у нескінченні дебати. 
Щоправда, на той час ще не була готова програма В. Пинзеника 
і в травні 1993 року парламент України відмовився залишити 
Л. Кучмі його повноваження.

Реформістський план Пинзеника прем’єр Кучма подав на
прикінці липня. Ним передбачалися такі комплексні заходи: забо
рона пільгового кредитування; скорочення субсидій на продовольчі 
товари; контроль Національного банку за асигнуваннями, затвер
дженими парламентом; початок широкомасштабної приватизації 
та заходи щодо економії енергоносіїв. Для реалізації цих заходів 
потрібна була законодавча підтримка Верховної Ради—доповнен
ня потребували 38 існуючих законів і прийняття 13 нових.

Однак Верховна Рада, в силу політичних амбіцій окремих 
лідерів, фактично заблокувала здійснення курсу на невідкладну 
лібералізацію економіки. В цьому контексті й був спровокований 
відповідними силами червнений, 1993 року, страйк шахтарів 
Донбасу. Для задоволення їх вимог щодо підвищення заробітної 
плати парламент ухвалив рішення про збільшення державних 
субсидій. На доповнення цього було підписано Указ Президента 
України про відкриття безлімітної кредитної лінії на потреби
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сільського господарства, що остаточно підірвало валютний курс 
карбованця і викликало велику хвилю інфляції.

Курс на активне проведення лібералізації було, зірвано. 
В. Пинзеник відмовився од посади зіце-прем’єра в серпні 1993 
року, а Л. Кучма подав у відставку місяцем пізніше.

Юхим Звягільський, заступивши Кучму на посаді прем’єра, 
став відновлювати адміністративні методи керівництва економікою. 
В країні, де було приватизовано менше двох відсотків промисло
вості, а 64 відсотки робітників отримували зарплату від держави, 
Кабінет міністрів заходився готувати сьомий План боротьби з 
інфляцією, хоч жоден з попередніх так і не було втілено у життя.

Тим часом почалося механічне згортання засобів економічної 
лібералізації — закрито торги міжбанківської валютної біржі, 
запроваджено штучно низький фіксований курс валюти, віднов
лено ліцензування експорту багатьох товарів, до 80 відсотків 
зріс рівень прямого й непрямого державного регулювання цін. 
Дцчутно поглибилася криза фінансів.

У грудні парламент дав мовчазну згоду на восьмий урядовий 
план, поданий на його розгляд за два останніх роки, але 
дистанціювався од відповідальності за його реалізацію. Почина
ючи з січня 1994 р. Шціональний банк вдався до надзвичайно 
жорсткої грошової політики — зменшення кількості грошей в 
обігу, спрямоване на скорочення темпів інфляції. Проте такий 
захід був паліативним — він не міг гарантувати тривалий успіх. 
Річ у тім, що жорстка грошова політика, без відповідної 
лібералізації цін і ослаблення державного втручання в економіку, 
стає бумерангом, який добиває і без того хвору економіку.

Головним результатом відмови Національного банку друку
вати гроші стала платіжна криза між підприємствами, більша 
частина яких протягом кількох місяців змушена була не випла
чувати зарплату. Політика лібералізації дискредитувалася, йшли 
постійні вимоги вдатися до неординарних кроків, які запобігли 
б соціальному вибухові. В пресу просочувалися дані, що силові 
структури України обговорюють можливості оголошення над
звичайного стану, за якого можливе нормування продуктів 
харчування, енергоносіїв і навіть (а, можливо, це й було головне!) 
— відстрочення березневих виборів до Верховної Ради.

Ситуація в країні, на початку 1994 року, за оцінкою 
американського журналу «Ньюсуік», нагадувала апокаліпсис 
«Немає жодних ознак поліпшення. Колишній комуніст Кравчук, 
який прийшов до влади на націоналістичній хвилі, не має чіткого
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плану реформування економіки. Розвал економічної системи 
настільки б’є по його політичному капіталу, що він навіть не 
може отримати дивіденди від візиту Клінтона».

Таку оцінку не можна віднести на рахунок журналістської 
гіперболізації. В ході успішних переговорів ' з Б. Клінтоном 
президент JL Кравчук обіцяв виконати міжнародні зобов’язання 
України в рамках договору СТАРТ-1 і приєднатись до договору 
про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ). Позиція США на 
переговорах була досить жорстка, оскільки представники цієї 
держави керувалися секретною доповіддю розвідслужб, опри
людненою вперше незадовго до початку переговорів. У ній ішлося 
про те, що Україні навряд чи вдасться зберегти свою цілісність 
і незалежність упродовж двох найближчих років. Згідно доповіді, 
Україна, імовірно, мала б розпастися на кілька окремих країн.

В Україні теж почали усвідомлювати всю загрозу ситуації, 
що склалася: відсутність реформ чи їх непослідовність могла 
виявитись більш дестабілізуючим фактором. Посилення адміні
стративного регулювання призвело до зворотнього тиску — 
послаблення реального впливу держави на розвиток економічних 
процесів. В кінцевому підсумку, змінювалося співвідношення 
легальної та *тіньоьої» економіки на користь підвищення питомої 
ваги останньої. Це виявилося в нарощуванні масштабів невра
хованого виробництва та позабанківського грошового обігу, 
масового приховування прибутків і невиплат податків, інших 
вкрай небезпечних наслідків.

За даними фахівців Українського фонду підтримки реформ, 
тіньовий сектор економіки України сягнув на кінець літа 1994 року 
60 відсотків. Монетарна маса, що перебувала поза банківським 
обігом і заважала державному регулюванню й контролеві, з лютого 
по вересень становила 40 відсотків усієї грошової маси. На думку 
економістів фонду, практичний спад виробництва ц державі був 
значно більший — за 33 відсотки (дані офіційної статистики).

Стало зрозумілим, що економіка України вступила в етап, коли 
подальше збереження існуючих масштабів адміністративного ре
гулювання стає не лише неефективним, а й таким, що веде до 
втрати, керованості економічними процесами, їх прискореного 
переходу в тіньові структури. У цій ситуації єдиною альтернативою 
політиці, що проводилася протягом останнього року, було внесення 
принципових змін у стратегію й тактику економічної політики, 
швидке нарощування темпу проведення економічних реформ, 
забезпечення їх керованості та комплексность
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РОЗДІЛ VI
ВИБОРИ 1994: ОСМИСЛЕННЯ 

НЕЗАЛЕЖНОСТІ

Передвиборне опитування громадської думки в 
перспективи уСІХ рЄГ|Онах України на початку 1994 року 

засвідчувало, що українці погоджуються: країні 
потрібна міцна виконавча влада — уряд, який зможе витягти 
державу з прірви. Але для цього потрібен видатний лідер, який 
вселив би впевненість у населення східних і західних регіонів 
у спільності їх історичної долі, викував політичну волю для 
досягнення поставлених цілей, запропонував би надійні шляхи
і механізм їх досягнення.

Леонід Кравчук не підходив на таку роль. Його можна було 
назвати майстерним політиком, але не діячем-реформатором. 
Він говорив про розбудову держави 1 про економічні реформи 
так, наче то були дві окремі речі, а не дві сторони одного й 
того самого процесу.

Напередодні березневих виборів це зрозуміли і його сорат
ники. Так звану українську «партію влади» стала роздирати 
внутрішня боротьба. Політична еліта поділилась принаймні на 
чотири фракції: тих, хто підтримує Президента; блок аграрників 
з керівниками місцевих Рад, які обстоювали позиції Івана Плюща; 
блок корумпованих «червоних директорів», очолюваних прем’є
ром Юхимом Звягільським; блок економічних реформаторів, які 
об’єдналися під проводом Леоніда Кучми.

Зрештою, після другого туру голосування переміг Леонід 
Кучма, який і подав новообраній Верховній Раді власну модель 
виходу з економічної кризи та свою концепцію бачення суспіль
ства: «Каша мета — утворення в Україні демократичного, соціально 
відповідального, солідарного суспільства, що грунтуватиметься 
на історичних традиціях та менталітеті нашого народу, на напра
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цьованих сучасною цивілізацією загальнолюдських цінностях, 
суспільства, що поступово позбавлятиметься традиційно класово- 
формаційних ознак, органічно поєднуватиме в собі працю, талант 
та капітал суспільства, де кожен громадянин зможе реалізувати 
повною мірою свої здібності та особистості, суспільства, яке на 
ділі забезпечуватиме права та свободи кожної особи».

Безумовно, що розбудова моделі соціально орієнтованої 
економіки — це процес, який потребує проходження окремих 
етапів та визначення відповідних пріоритетів.

Зрозуміло й те, що процес цей буде тривалим у часі — адже 
перехід від традиційного суспільства до демократичної правової 
держави з раціональним типом управління є цілою історичною 
епохою. І цей перехід може бути лише спільним плодом 
колективної та індивідуальної творчості всього народу в процесі 
самоорганізації нової спільноти. Саме тому зрозумілим є намір 
Л. Кучми ініціювати укладення загальнонаціональної Угоди про 
суспільну злагоду в Україні. Викликає повагу розуміння Пре
зидентом того, що без реальної консолідації законодавчої та 
виконавчої влади, консолідації політичних партій та рухів, усієї 
громадськості ефективне здійснення курсу на економічні рефор
ми і подолання на цій основі кризових явищ і подальшого 
падіння життєвого рівня населення неможливе.

Щодо цього викликають стурбованість спроби деяких полі
тичних сил не стільки погодити, скільки протиставити зусилля 
реформатора-Президента нібито консервативному парламентові, 
особливо його керівництву. Верховна Рада є складною суспільною 
інституцією, яка відбиває в своїй діяльності різний характер і 
ступінь розуміння національних Інтересів та шляхів їх досяг
нення певними депутатами.

І все ж, загалом Верховна Рада засвідчила високий рівень 
компетентності та розуміння необхідності підтримки основних 
намірів Президента в галузі реформування економіки. Комісії 
Верховної Ради дістали конкретні доручення щодо підготовки 
законодавчої бази для здійснення програми Президента, розчи
щаючи політичні завали та створюючи конституційно-правове 
поле для ефективних зрушень у галузі державного будівництва 
та економічних реформ. З погляду Голови Верховної Ради 
Олександра Мороза, «без розв’язання невідкладних, загальних 
проблем державно-правового будівництва, розмови про будь-які 
економічні реформи в Україні залишаться просто розмовами*.

111



Таким чином,, на сьогодні в Україні склалася сприятлиза 
обстановка на вершинах владних структур для забезпечення 
суспільного консенсусу і переходу до практичних дій. Президент 
Л. Кучма вносить у політичне життя такі якості, як готовність 
до прийняття конкретних рішень; персональна відповідальність 
за справу; створення жорсткої вертикалі виконавчої влади. 
В особі Голови Верховної Ради вбачається новий для Укра’ни 
тип лідера, який уособлює якості політ ика-парламентаря, про
фесійного інтегрального політика західного типу, що намагається 
опанувати в повній мірі навички опосередкованого управління 
країною через закони, а не декларації 1 укази.

Таким чином, в разі додержання узгодженості в діяльності 
законодавчої І виконавчої влади, Україна матиме надійну 
передумову вирішення невідкладних завдань виходу з кризового 
становища.

Хоча в програмі Л. Кучми не вказані хронологічні рамки, але, 
судячи з усього, такі зміни неможливі протягом чотирьох-п’яти 
років, як багато кому так хотілося б, а потребуватимуть набагато 
більше часу, можливо, 15—20 років. Отже, годі й сумніватися, що 
робота ця поділятиметься на якісь основні періоди.

У цьому контексті варто звернути увагу на модель Збігнєва 
Бжезинського, яка передбачає три основних періоди проходжен
ня від суспільства тоталітарного типу до правового.

Перший період (1—5 років) передбачає такі політичні зміни, 
як: виникнення основ демократії, вільна преса, перехід від 
однопартійної до багатопартійної системи. Законодавча база — 
послабленя державного контролю. Економічні зміни — послаб
лення контролю за цінами, скорочення субсидій, ліквідація 
колективізації.

Другий період (3—10 років) передбачає такі політичні зміни, 
як: ухвалення нової Конституції, проведення нових виборів, 
створення стабільної урядової коаліції. Законодавча база: повна 
легалізація підприємницької 1 комерційної діяльності. Еко
номічні зміни — створення відповідної банківської системи, про
ведення мало- і середньомасштабної приватизації. .

Третій період (5—15 років) у плані політичних змін передбачає 
формування стабільних партій. Законодавча база: створення неза
лежне''' правоохоронної системи, повний перехід до цивілізованої 
законодавчої культури. Економічні зміни: широкомасштабна 
приватизація, цивілізована культура підприємницької діяльності.
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Ясна річ, Україна нині не пройшла ще й перший період Та й 
модель 3. Бжсзинського підлягає модифікації відповідно до націо
нальних особливостей України. Що головне—необхідною переду
мовою здійснення реформ є проблема стабільності й послідовності 
економічного курсу, досягнення консенсусу в громадському житті 
та взаєморозуміння між різними гілками влади.

Запорука ефективності реформ полягатиме саме в тому, 
наскільки близько будуть вони сприйняті українським народом. 
Будь-яке пресингування щодо прискорення темпів лібералізації 
економіки, як уже не раз показував досвід, неминуче викличе 
реакцію відторгнення з боку сил традиціоналізму та по
пулістського фундаменталізму.

Отже розсудливість над усе! Інакше за незалежність дове
деться платити найбільшою ціною — Незалежністю.

Вибори 1994 року поставили в повен зріст і пи-
ПРц?еяНА тання про те, хто ж візьметься за раціоналі

зацію нашої держави на перехідному етапі від 
традиційного до сучасного типу господарювання і правління?

Прислухаймось до Вебера, проголошеного на Заході «буржу
азним Марксом». З точки зору Вебера, існує не просто капіталізм, 
а різноманітні форми капіталізму із своїми несхожими особливо
стями. Західний тип капіталізму визначається наявністю підпри
ємств, мета яких—отримання максимального прибутку. А засіб 
для досягнення мети — раціональна організація виробництва. 
Окремі феномени капіталістичного характеру притаманні й 
іншим цивілізаціям — китайській, індійській, ісламській — але 
поєднання прагнення до прибутку й раціональної дисципліни 
праці виявилось в історії один-єдиний раз у західній цивілізації.

Висновок Вебера однозначний: Існує чітко виявлена адек
ватність духу капіталізму і духу протестантизму, який виключає 
будь-який містицизм і сповідує культ праці. Раціональний, 
акуратний, постійний труд підноситься до рангу послуху 
Божественному повелінню. Тому західний тип капіталізму 
вимагає, щоб прибуток розглядався не як засіб до якнайбільшого 
споживання, не для пізнання радощів буття, а для задоволення 
потреб дедалі зростаючого виробництва.

Але яка ж доля чекає на представників інших цивілізацій 
— китайської, ісламської, індійської, православної — які випле
кали власну вікову культуру, власну систему цінностей і живуть 
на власній 1сторич..ій території, використовуючи зрештою, власні 
ресурси і споживаючи свій хліб?
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Впродовж століть, а то й тисячоліть, ці Сі іільства живуть 
у відповідності із своїми уявленнями про світ, додержуються 
традиційного способу життя, більш чи менш обумовленого своїм 
«космічним» порядком. А це означає, то вони існують, маючи 
точно визначені цілі 1 усталений стиль життя. Очевидно, що й 
у рамках такого світовідчуття можлива раціоналізація (взяти 
хоча б досвід Японії, Китаю чи Кореї), тобто організація 
ефективності праці. Проте самоочевидно й інше—кінцевою 
мстою такої праці не буде, як у протсстанській етиці, якомога 
більше виробництво 1 якомога менше споживання, бо в певному 
розумінні це є теж граничним ступенем нерозумності. Його 
мстою буде інше: працювати рівно стільки, скільки необхідно, 
але не більше, ніж того потрібно для досягнення добробуту.

Очевидно, оце й буде визначальною рисою суспільства, яке 
переходить від традиційного до раціонального типу правління, 
т^бто — домінуючою рисою проміжного тину правління, де 
харизматичний лідер отримує мандат народу на експеримент: 
химерне поєднання традицій старого і елементів нового.

Втягування традиційних суспільств у міжнародний розподіл 
праці, інтеграційні процеси І створення єдиного економічного 
простору в світовому масштабі поставили перед цими суспіль
ствами необхідність раціоналізації виробництва, забезпечення 
максимального зростання продуктивності праці, відмови од 
традиційної системи цінностей 1 такого типу людської поведінки, 
зміст якого може передати лише етика протестантського 
аскетизму. На думку Вебера ритуалістичне начало традиційних 
cj іільств може бути подолано лише внаслідок сильної, навіть 
вибухової дії ідеї на рівні Пророцтва. Носія такої ідеї навколишні 
наділяють поняттям «харизма», тобто неповсякденність, винят
ковість, яка сягає рівня пророка.

Задля того, щоб вижити, знайти примирення між обстави
нами і власним внутрішнім світом, людина давніх часів мала 
знайти відповідь — як пояснити наявність такого жорстокого зла, 
коли світ був створений Богом-творцем? їй потрібні були докази: 
навіщо Бог створив світ, коли людство в ньому зазнає таких 
мук? Чи винагородить Бог тих, хто безневинно потерпів? Це 
той ряд запитань, на які релігія пророків мала дати відповіді.

Т'акі самі запитання с.оять нині перед представниками 
незахідних цивілізацій. Чого вартий тисячолітній досвід власної 
цивілізації, коли він виявляється неадекватним тим ’.конодав- 
чим і моральним нормам, які нав’язуються Заходом? Які будуть
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винагороди за відмову од традиційних національних цінностей 
і чи варті вони тих спустошливих збитків, які завдаються гено
фондові традиційної культури? Як зможемо вшановувати пам’ять 
предків, коли їхні надбання визнаємо збанкрутованими І непо
трібними для сучасного способу життя? Адже згадаймо думку 
Тараса Шевченка: суспільство становить собою своєрідний кон
сенсус і мертвих, І живих, і ненароджених. Цс все питання пер
шорядної ваги. І освятити порушення ритуалізму І традиційного 
консерватизму можна було б хіба що на рівні Пророцтва.

У пошуку такої пророчої ідеї не треба далеко ходити. В добу 
розпаду імперії, хочемо ми того чи ні, але народи є об’єктивно 
втягнутими в постійне змагання—то зовні мирне, то відверто 
жорстоке й немилосердне. В Югославії, на Кавказі чи в Середній 
Азії люди вмирають у траншеях. В інших регіонах животіють 
на заводах і рудниках, захлинаючись у хвилях гіперінфляції, 
безробіття та правової незахищеності.

З одного боку, йде нібито прогресивний процес інтеграції у 
світовому масштабі. З другого боку, оскільки цей процес відбува
ється на принципах, шо їх диктує Захід, то він призводить І до 
зворотних наслідків. Як пише про це американець У. Пфафф у 
книзі «Скаженність націй», «технологічна й економічна інтегра
ція сучасного міжнародного співтовариства збігається в часі з 
націоналістичними конфліктами найпримітивнішого характеру».

У зв’язку з безрадісним станом економіки, яка функціонує 
практично лише в кіосках, і нсвизначеним майбутнім, народи 
Східної Європи після 1989 року стали повертатись до свого зов- 
сім-таки недемократичного минулого першої половини XX сто
ліття. Стимульований матеріальною нуждою і соціальним зане
падом, став нагромаджуватись потенціал агресії найрізноманіт
ніших верств, що складаються з тих, кому не пощастило. Ідеологія 
ненависті почала заповнювати той вакуум, який липи, и після 
себе самогубство комуністів і криза орієнтації на Захід.

Національне приниження Росії, розчарування у владних струк
турах та озлобленість до капіталізму, який так і не створив досі 
підприємців, а самих лише спекулянтів, ділків і мафіозі, Інфляція 
і люмпенізація населення — усе це проклало шлях Жириновсько- 
му. Останній відверто заявив про народне бідування і обіцяв просте 
рішення — розстріл сотень тисяч злочинців за вироками воєнно- 
польових судів. Те, шо Жириновського підтримують значна частина 
армії І можновлад і військово-промислового комплексу,— це не 
дивує. Привертає увагу інше — останні виступи Олександра Сол-
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жсніцина, пройняті російським містицизмом і м. іанізмом, перегу
куються багато в чому з Ідеями Жириновского.

Отже, хочемо ми того, чи не хочемо, а на наших очах визріває 
ідея національної величі, але аж ніяк не ідея демократії та особис
тих свобод. Ідея державності як втілення національної могутності 
стає I кінцевою метою, I засобом її забезпечення, бо тільки держав
ність стає гарантом безпеки, виживання і самоствердження.

Загальновизнаним у сучасній соціології є твер- 
шоЄмаємо дження, що держава, насамперед, є інститу

цією, якій громадяни делегують монополію на 
фізичний примус заради загального добра. Засідання Коорди
наційного комітету України у боротьбі з корупцією і організо
ваною злочинністю, що відбулося на початку 1994 рп виявило 
гнітючу картину. За 1993 рік кількість зареєстрованих злочинців 
зросла майже на 13 відсотків, а на січень 1994 — порівняно з 
минулорічним — на ЗО відсотків. Поширюються рекет, шахрай- 
г зо, кримінальний бізнес. За розкрадання державного та колек
тивного майна у 1993 році було засуджено близько 12 тисяч 
працівників промисловості, сільського господарства, транспорту. 
Триває протиправне вивезення товарів з підприємств та установ.

Боротьба з цим ,?лом вимагає коштів. І тут виявляється 
недієвість держави у своїй головній функції — навіть на утри
мання ув’язнених (а їх 179 тисяч) виділено лише 48 відсотків
потрібних засобів. Де вже там говорити про профілактику! 

Свідчення статистики про те, що лише в 1993 році органами
МВС України зареєстровано понад 4 тисячі зловмисних убивств, 
а 8174 особи отримали тяжкі тілесні ушкодження, — не могли 
за. .шити байдужими. 1 не лише тому, що показник злочинності 
за п’ять років перевершено вдвічі.

Перевівши проблему в площину політичну, можна стверд
жувати— ця статистика розвінчувала пропаговану тезу, що в 
Україні панують лад I спокій, що нам удалося уникнути спалахів 
громадянського протистояння. Таке протистояння було і є, воно 
тліє, як підземна пожежа, і за певного збігу обставин може 
вибухнути назовні в будь-якому місці. Бо першопричина масового 
насильства — соціальна.

За оцінкою в 1994 р. заступника голови Верховного суду 
України голови судової колегії з кримінальних справ, заслуженого 
юр> та України Василя, Ма. яренка, «сьогодні ми переживаємо 
глибоку кризу, життя обезцінюється..» І справедлива відплата, 
далебі, не завжди торжествує — восьма частина вбивс з і третя 
частика тяжких тілесних ушкоджень залишається нерозкритою.
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Мабуть, ніхто не заперечуватиме, що останнім часом відбу
лася криміналізація економіки. В умовах економічної та фінан
сової нестабільності дедалі відчутнішим стає І процес зрощування 
організованих форм злочинності зі структурами бізнесу, проник
нення її в зовнішньоекономічну сферу, кредитно-фінансову та 
банківську системи.

З початку 1994 р. в економіній сфері було виявлено майже 
22 тисячі злочинців. Значно побільшало фактів хабарництва, 
незаконних валютних операцій, розкрадання державного, колек
тивного і особистого майна шляхом привласнення, розтрати або 
зловживання службовим становищем. Водночас судова практика 
перестала бути стримуючим фактором для багатьох категорій 
злочинців: розкрадачі, хабарники, валютники, спекулянти часто 
відповідають перед державою суто символічно.

1993 року до державного бюджету не надійшло податкових 
платежів на 24,5 мільярда карбованців. Чимало платників 
податків 1 в подальшому залишаються поза межами державного 
контролю; оскільки податкові Інспекції далеко не завжди 
забезпечують неухильне виконання закону, не вимагають від 
комерційних банків відомостей про відкриття підприємцями 
особистих рахунків та наявність на них коштів, не притягують 
до відповідальності керівників установ за ухилення від надання 
такої інформації. При перевірках податкові Інспекції виявляли 
чимало фактів приховування податків та їх заниження у великих 
1 особливо великих розмірах, однак переважна більшість таких 
матеріалів не направляються слідчим органам для вирішення 
питання про порушення кримінальних справ.

Та й чи могло бути Інакше? Спеціалісти державної служби 
боротьби з економічною злочинністю дійшли до висновку, що 
в Україні Існує налагоджена система хабарництва в державних 
структурах, кредитно-фінансовій сфері торгівлі, медицині, в орга
нах, які відають зог Ішньоекономічною діяльністю, ліцензуван
ням, приватизацією. Власне, у всіх сферах нашого життя.

Підрозділами державної служби боротьби з економічною 
злочинністю лише в 1993 р. виявлено близько 1,5 тисячі фактів 
хабарництва, а за чотири місяці 1994 р. притягнуто до відпові
дальності більше 300 осіб, яких вдалося спіймати на гарячому. 
Та це лише дещиця корумпованості як способу життя бюрок
ратичних структур. Велике й мале здирство, шантажування 
панувало фактично у всіх державних установах. Була введена
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навіть плата за звертання громадян до цих установ (Еверест 
законотворчості!).

Але мала дійти-таки колись ниточка до клубочка/Зішлемось 
на думку члена Президії Верховної Ради Григорія Омельченка: 
«Мені важко вимовити цю фразу, але тоді ми будемо говорити 
вже не лише про мафію і корупцію у вищому ешелоні влади. 
Мова — про спроби економічного знищення України як незалеж
ної держави!»

Зіставляючи дані нашої офіційної статистики та опубліковані 
в бюлетені Європейського центру макроскономічного аналізу, який 
видається на Заході, академік Іван Лук’янов виявив досить дивну 
розбіжність між тими цифрами, які гласно обертаються в нашій 
країні, 1 тими, які потрапляють у зазначений Центр 1 взагалі за 
межі держави. Інформаційна подвійність відбиття складних кри
зових процесів не може не насторожувати. Для чого це?

З великим ступенем достовірності, — писала газета «Голос 
України» від 7 лютого 1995 р, — можна стверджувати, що штучне 
заниження надходжень валютних ресурсів до України від зовніш
ньої торгівлі явище аж ніяк не випадкове Це свідомі дії наших 
багатьох експоотерів й імпортерів, а також тих державних струк
тур, які покликані контролювати цей процес. У різницю між нашою 
1 західною статистикою вкладено все незнання кон’юктури І 
невміння вести сучасні торгові операції, хабарництво, крадіжки, 
вклади валюти на власні рахунки в зарубіжних банках, прихову
вання доходів від сплати податків та інші протиправні дії.

А як погасити цю різницю? Найпростіше за рахунок своїх 
же громадян — підвищуючи ціни, оподаткування, обмежуючи 
елементарні потреби людей. Одне слово, тугіше затягувати паски.

Дані, які назвав академік Іван Лук’янов, були за 1993 рік. 
Як свідчать аналогічні статистичні порівняння аналітиків, і в 
1994 році у зазначених тенденціях майже нічого не змінилося. 
Що рік нинішній нам готує?

Одне слово, неспроможність уряду і правоохоронних органів 
провести ефективну боротьбу з мафією і корупцією обертається 
ціновими ударами по всьому населенню.

Як відомо, важлива функція держави — господарська. Якщо 
до поняття «економічна діяльність» додати означення «раціо
нальна», то це саме й буде те то характерне для сучасних 
суспільств. Тобто державна доктрина в господарському житті 
полягає в плановому застосуванні наявних ресурсів, цілеспря
мованості й послідовності зусиль задля задоволення народних
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потреб. У цьому контексті громадяни України, судячи з усього, 
доходять до думки з Інтернаціоналу: «держава дбала не про 
нас». І не дивно, якщо вони його невдовзі знову мали б заспівати. 
Це показували І дані соціологічних опитувань служби Соціс- 
Гелап в 1994 р. На запитання «Чи погодились би ви на те, щоб 
заради стабілізації економіки довелось би тимчасово (на 5— 
10 років) піти на обмеження суверенітету України?», результати 
були такі: «згоден повністю» — 24,8 відсотка опитаних; «згоден 
частково» —18,3; «мені байдуже» — 8,4; «я в основному не згоден» 
— 13,9; «абсолютно не згоден» — 19,5; «не знаю» —15,1 відсотка. 
Підбиваючи підсумки, соціологи Соціса доходили висновку, що 
переважна більшість населення України (74 відсотки) переконана: 
наша держава в цілому йде в хибному напрямі.

Звинувачувати народ у тому, що він не доріс до розуміння 
державної величі й національного суверенітету, — річ невдячна. 
Очевидно, суть справи в іншому — держава не відповідала 
народному ідеалові, не забезпечувала його насущні Інтереси.

Чи могли за цих обставин не перемогти на 
виборах до Верховної ради України сили лівого 
центру? їх прихід був неминучим. 1 не лише

тому, що сили, які стояли правіше від центру, засвідчили свою 
бездарність, непрофесіоналізм, схильність до здирництва. При
чини більш глибокі. Спрацював такий фактор, як тяжіння 
людей до віковічного ідеалу справедливості і правди.

Давайте визнаємо, що масове незадоволення «реальним 
соціалізмом» (яке й довело до його краху) значною мірою мало 
своїм джерелом соціалістичний но суті суспільний Ідеал. 
Згадаймо: найбільше незадоволення населення в Україні ще три 
роки тому викликали привілеї компартійної номенклатури, 
корупція I бюрократизм, які ображали уявлення людей про 
соціальну рівність. Цим I скористалися сповна, зокрема, пред
ставники Руху. Та за останні роки всі ці не.-тивні явища набули 
ще більшого розвитку 1 вступили у ще гостріше протиріччя з 
ідеалом народної правди.

ПОВЕРНЕННЯ
ЛІВИХ

Можливо, якби Україні вдалося досягти світових стандартів 
споживання, багато хто був би готовим змиритися з фактом 
соціального розшарування. Однак криміналізація економіки, 
гримаси первинного накопичення капіталу і повсюдна корупція 
на фоні різкого спаду виробництва 1 падіння життєвого рівня, 
ріст безробіття, зробили ідею соціальної нерівності і експлуатації 
для більшості людей абсолютно неприйнятною. 1 стало зрозуміло, 
що суспільство може змінити свої уявлення про соціальну
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справедливість лише тоді, коли досягнуто І дотримується певний 
рівень благополуччя. Суспільство ніколи добровільно не прими
риться із соціально несправедливим ладом, який звів переважну 
частину народу до рівня люмпена.

Люди єством своїм відчули неправду правлячих, і проголо
шений образ «світлого капіталістичного майбутнього» став втра
чати свою привабливість. І на те є підстави. Замість демократич
ного суспільства європейського зразка дедалі чіткіше став вима
льовуватись образ «дикого» капіталізму латиноамериканського 
штибу — з різкими соціальними контрастами, мафіозною елітою, 
всепроникаючою продажністю і розгулом насильства.

Коли розшифрувати фразу «маємо те, що маємо», то вия
виться, що ми маємо суспільство-перевертень. І не лише в плані 
просторовому — бо замість європейської соціалістичності в формі 
«соціально орієнтованої економіки одержали латиноамеринську 
мафіозність. Але й в Історичному плані — жадане “входження" 
в соціально захищену Європу обернулося для народу рестав
рацією напівфеодальних мафіозно-кланових порядків».

До того ж, потуги зректися сімдесятилітнього періоду В 
житті народу завдали глибокої образи трьом поколінням нині 
сущих людей. Намагання звести суть прожитого життя до одного 
слова «геноцид» (організовано ж навіть Інститут геноциду в 
рамках наукових досліджень) не могли зітерти з пам’яті народу 
спогади про досить пристойний рівень споживання І вирішення 
житлової проблеми, про самовіддану боротьбу проти гітлерівської 
навали і чимало чого Іншого.

Агресивність, проти всіх «колишніх», хоча немало з них 
були досвідченими професіоналами в різних галузях, пропаган
дистські атаки проти всіх лівих сил, спроби будь-якими засобами 
витіснити їх з громадського життя —все це консолідувало 
антиправу опозицію. Врешті-решт, безкінечні розколи 1 чвари в 
таборі правих зробили тим більш сумнівними їхні претензії на 
роль безкорисливих ррчників демократії.

На першому етапі утвердження незалежності України вирі
шальним моментом у зміні політичного спектру була поразка 
комуністів, але не перемога їхніх суперників. Бо не комуністи, а 
комуністична номенклатура здискредитувала себе в очах народу.

В першій половині 1994 р. відбувся зворотний процес не 
стільки вигравали ліві, скільки програвали праві, які виявилися 
неспроможними здійснити ринкові реформи в економіці в 
Інтересах забезпечення демократичних перетворень у суспільстві.
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Для здійснення економічних та демократичних реформ народ 
й передовіряв мандат снозлскня лівим силам. Одначе є проблеми 
— якою мірою ці сили наболи оновленого мислення, наскільки 
звільнилися від номенклатурної спадщини, наскільки їх європеї
зація набула незверотного характеру. І, врешті-решт, чи є в них 
реальні кадри для рсіндустріалізації України на новому рівні, 
чи, може, будуть утримуватися вони на гребені політичного 
життя за рахунок жонглювання ідеологічними гаслами.

Питання слід ставити саме в таку площину: європеїзація чи 
українізоване ретрохуторянстао. Бо інерція історичної традиції 
може знову, вкотре вже, завести нас у глухий кут. Йдеться про 
ге, що сили лівого центру можуть спробувати продовжити своє 
політичне існування, перехопивши у своїх суперників націона
лістичні гасла. Саме так вчинив свого часу Гітлер, поєднавши 
ідеї соціалізму і націоналізму в націонал-соціалізмі. Саме так 
вчинив і Сталін, пристосувавши марксизм до ідеї російської 
великодержавності. Так що стежка вже протоптана, і ми знаємо, 
чим це починает:,ся і чим закінчується.

Але такий варіант розвитку подій для України цілком 
реальний. До нього підштовхують посилення регіоналізму та 
небезпека територіальній цілісності держави. Як свідчить досвід 
інших країн, спекуляція на національних почуттях (особливо 
очевидна в Сербії, Чорногорії та Словаччині) тож виявилась 
політично небезуспішною для лівих сил з точки зору утримання 
влади будь-якою ціною.

Але ця ціна як виявляється, надто велика. Зторгаючирь у чуже 
для себе ідеологічне поле націоналізму, сили лівого центру тим 
самим позбавлять себе перспективи як реформаторські сили євро
пейського зразка. Україні знову судитиметься роль задвірка Європи 
та смітника екологічно шкідливих відходів. Якщо ліві підуть 
шляхом змикання — ідейно і організаційно — з силами іравого 
центру, то вони втратять тим самим свою власну ідентичність.

Але є інший шлях — шлях входження в європейську цивілі
зацію. Досвід іспанських та португальських соціалістів, які впора
лися з подібною місією після падіння фашизму, доводить, що 
такий шлях може бути перспективним і для України. За умов, 
якби блок лівого центру пішов на утворення широкої коаліції 
з реформаторськими силами промисловців І підприємців. Весняні 
вибори до Верховної Ради показали, що народ утвердився в своїх 
громадянських устремліннях І виявив досить сильну самосвідо
мість— прийшов на виборчі дільниці і віддав голоси тим, хто
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брався розв’язати його насущні проблеми. Верховна Рада була 
обрана. Власне — перемогла коаліція лівого центру, внісши своєю 
перемогою психологічний злам у громадську думку після кількох 
років антикомуністичних кампаній. Сталося, власне кажучи, те, 
що мало статися, що перед тим відбулося вже в багатьох країнах 
Східної Європи.

Хочеться сподіватися, що період кризи вніс корективи і в 
ідеологію лівих партій у напрямі переходу з позицій «попів 
Марксової парафії» до марксизму як методу критичного осмис
лення дійсності. Принаймні в тому, щоб усвідомити, що жили 
ми сім десятків літ не при соціалізмі, а за «казарменого 
комунізму» під гаслами знищення приватної власності, а це 
зовсім не одне й те саме. <<іДо така ліквідація приватної власності 
аж ніяк не є справжнім освоєнням її, — писав Маркс, — видно 
саме з абстрактного заперечення всього світу культури і 
цивілізації, з поверненням до неприродної простоти бідної 
людини, яка не має потреб і яка не тільки не піднялася над 
рівнем приватної власності, але навіть і не доросла до неї».

Отже, коли сили лівого центру претендують на те, щоб 
називатися марксистами, вени, очевидно, мали б забезпечити 
хоча б просування країни до приватної власності. І то в 
найближчій перспективі.

Ідеологія катастрофізму — не найкраща світо- 
ьЮРОКРАТія глядна позиція. Розумом женеш її від себе, 

заспокоюєш вірою в житейську мудрість наро
ду, а події розбурханої виборчої кампанії раз-по-раз викликали
і подив, 1 стурбованість.

Здавалося б, становище самоочевидне. Суть його — на по
верхні. Чому Україна пішла на дострокові перевибори Верховної 
Ради і Президента? Тому, що держава увійшла в кризову 
ситуацію. Тому, що нестерпно довго триває спад виробництва. 
Тому, що більшість населення опинилася нижче від наймізер- 
нішого прожиткового мінімуму. Тому, що розвалюються і ледь 
животіють наука і культура. Тому, що проблемою проблем стало 
виживання, просте відтворення людського життя™

Зрештою тому, що дійшли такої межі падіння норм людської 
моралі, коли діти (через нестатки) відмовляються віддати 
останню шану померлим батькам. Як реагувати на той факт, 
що наприклад, кожен і/ятпй небіжчик Харківського моргу в 
травні 1994 р. не був затребуваний ріднею? І як при цьому у 
декого повертається язик говорити про відродження національної 
духовності, яке ми нібито переживаємо?
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Оскільки наші владні структури впродовж тривалого часу 
ніяк не могли з’ясувати між собою питання розподілу повнова
жень і міри відповідальності, було й ухвалено — провести 
дострокові перевибори з додержанням усіх демократичних засад. 
Над чим тут ще мудрувати?

Отже, проблемою проблем у виборчій кампанії як президент- 
ській, так і до Рад усіх рівнів, мав би бути тест на професіоналізм 
кандидатів, їх здатність приводити економічні реформи.

Напрям реформ теж нібито ні у кого не викликав непоро
зуміння. Тривалі дискусії, банкрутство старих стереотипів 
мислення привели нас до розуміння того, що іншого шляху, 
ніж ринкова соціально орієнтована економіка, бути не може?

Отже, діло стало за одним — обрати достойних людей, 
здатних прокласти' шлях цим реформам, сплативши при тому 
в процесі здійснення реформ мінімальну соціальну ціну. Бо 
народ наш український уже півтора століття несе незліченні 
жертви за нездатність знайти оптимальний шлях самоорганізації 
задля переходу від стану хліборобів-гречкосіїв до сучасного 
індустріального виробництва.

Державна бюрократія завжди вбачала гарантію свого існу
вання в державній власності на землю. Промисловці і підприємці 
виходять з того, що, в силу історичних традицій, земля України 
має належати тим, хто її обробляє. Але ми не зможемо вийти 
на рівень сучасної індустріалізації сільськогосподарського вироб
ництва, залучення зарубіжних технологій і капіталів доти, доки 
непродуктивна земля, земля під спорудами та будинками, приса
дибними ділянками не буде вільно продаватися. Тільки й того.

Хоч як ми ставилися до автора гасла «кадри вирішують 
все», слова ці нині чи не найактуальніші для України. І кадри 
у нас є, 1 зміцніла їх національна самосвідомість. Якби нині 
знайшовся державний політик, що виступав би проти незалеж
ності й суверенітету України, на цьому можна було б заробити 
немалі гроші, показуючи такого політика на ярмарку в балагані.

Так у чім же річ? Очевидно, в тім, що кожен розуміє незалеж
ність і суверенітет по-своєму. Проголосити незалежність — ще 
півділа. Головне — соціальне наповнення незалежності. Іншими 
словами, необхідно визначитись, чиї інтереси забезпечує держава.

Те, що ми мали за останні роки, кожен відчув на собі. 
Коротко і влучно дебют незалежності охарактеризував прем’єр- 
міністр Віталій Ма;ол: «Україну точить саркома аморальності, 
цинізму, нестримної жадібності, презирства до людської гідності.
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Побут і звичаї табірного безмежжя легалізуватися в повсякден
ному житті, і, як у зонах править бал купка “паханів" та їх 
"шестірок”, так тепер у великій європейській країні нові багатії 
та їхнє- “владне забезпечення” змушують жити за своїми 
правилами десятки мільйонів співгромадян».

Те «прагнення підприємництва», «жадоба наживи», грошової 
вигоди, яке ми повсякчас спостерігаємо навколо нас, не має 
нічого спільного з капіталізмом. Це прагнення віддавна просте
жується серед офіціантів і лікарів, візників і художників, прости
туток і чиновників-хабарників, солдатів і розбійників, хресто
носців і відвідувачів казино — можна з повним правом сказати, 
що жадоба наживи властива людям усіх типів і класів, усіх 
епох і країн світу, повсюди, де для цього існувала й існує хоч 
яка-нсбудь об’єктивна можливість. Однак усе це не є визначаль
ною рисою капіталізму. Капіталізм — це є прагнення наживи, 
але в рамках невпинно діючого раціонального виробництва в 
умовах прибутковості й рентабельності. Таким він має бути, але 
таким він не є в нашому суспільстві. Упорядкувати його мала 
б державна бюрократія.

Бюрократія, за Вебером, не є особливістю самих тільки 
західних суспільств. Єгипет періоду Нового царства, китайські 
Імперії, Римська католицька церква, європейські держави — всі 
вони мали свою бюрократію, подібну до тієї, яка функціонує 
на величезних капіталістичних підприємствах. Бюрократичне 
правління характерне для всіх сучасних держаз і являє собою 
досить вагомий фактор будь-якого політичного режиму.

У цьому пункті ніби й з серця спадає тягар, бо чого-чого, а 
бюрократії в Україні вистачає, отже, нібито є головна передумова 
раціоналізації державного життя. Біда лише в тому, якщо виходити 
з аналізу Вебера, бюрократичний функціонер неспроможний забез
печити розвиток держави і професійне виконання істинно політич
них функцій. Державний службовець існує, щоб доглядати за 
виконанням встановлених правил і додержуватися прецендентів. 
Він вихований на дисципліні, а не на ініціативі й боротьбі. Саме 
тому він буває, як правило, поганим міністром.

Біда радянської імперської системи полягала, в тому, що 
просування до вищого рангу ієрархії здійснювалося бюрократич
ними методами. До рангу державного діяча чи міністра можна 
було просто дослужитися тим же способом, як і будь-якої адміні
стративної посади. Переваги демократичних суспільств західного 
типу полягали е тому; що просування до вищих щаблів державної
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ієрархії відбувалося з допомогою механізму політичної боротьби, 
конфліктів і громадських дебатів, тобто шляхом процедур, які 
давали змогу враховувати особистісні якості кандидатів.

Здавалося б, висновок очевидний: купка «иаханів» та їх 
«шестірок» має бути відсторонена од влади шляхом виборчої 
кампанії. Але І це півділа. До влади мали прийти люди, які 
повинні запропонувати власну Ідею соціального буття. Держава 
заради держави — це вже суспільство не влаштовує. Згадати 
хоча б незалежну Албанію, яка ні від кого в світі не залежала, 
але й від неї нічого не залежало.

Агонізувала ця незалежна держава, пригадуємо, масовою 
втечею громадян із своєї ж таки держави.

Народити модель суспільного ідеалу, виростити в своєму 
середовищі професіональних політиків з фундаментальним дер
жавницьким мисленням — справа політичних партій і рухів. А з 
партійними справами у нас біда. Партій хоч десятків зо три, а 
тсілку мало: всі звинувачують одне одного, а винуватих немає; 
всі доводять свою правоту, а правди так і не знайти; кожен 
закликає до громадської злагоди, але тільки після того, як облив 
супротивника добрим цеберком помиїв.

Нині перед нами немає більш нагального 
інтеграція завдання, ніж консолідація української держав- 

ности на базі узгодження інтересів різних 
верств населення, представників усіх етносів, що становлять на
род України. Скажемо навіть — український народ, — бо йдеться
про політичний, громадянський зміст поняття.

Досі історія знала лише два шляхи вирішення цього завдання:
або на основі вимог економічного розвитку; або свавілля 
бюрократії. В першому разі наріжним каменем стає розвиток 
економіки як основи життєдіяльності народу, неухильного 
зростанні! його благополуччя. Кількість і структура управлін
ського персоналу тут відповідає (в тій чи ншій мірі) вимогам 
державного управління конкретними сферами розподілу праці 
і розвитку виробки! ва.

В другому ж випадку — бюрократизації громадського життя 
— провідними стають політичні фактори централізації держави. 
Як показує історичний досвід, кількість і структура чиновництва 
При цьому визначається не стільки потребами розвитку промис
лового виробництва, скільки потребами держави як верховного 
власника землі.

Нині Україні, на превеликий жаль, загрожує саме другий 
шлях бюрократичної інтеграції, який, самоочевидно, не сприя
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тиме нашому входженню до європейського співтовариства. Для 
того є свої історичні передумови. Українцям (як і росіянам) 
протягом ряду століть була характерна масова експансія на 
південь і схід — на життєвий простір, успадкований від Золотої 
Орди. Ця експансія відбувалася швидше, ніж зростало населення, 
яке було здатне цей простір освоїти. Вона провокувала екстен
сивне зростання економіки, а відтак 1 постійне підтримання 
бюрократичних інфраструктур для функціонування цих окра
їнних територій, а тим самим і утримання велетенського військо
вого апарату для захисту нескінченних кордонів.

Ці обставини сформували політичні традиції Російськой імпе
рії, де бюрократія займала панівне становище, де всевладдя уряду 
переплелося з традицією політичного безправ’я народу. В масі 
народу було відсутнє уявлення про право і можливості його 
використання в інтересах громадян. Більше того, безправ’я не 
усвідомлювалося, а тому ставало стереотипом поведінки. Жодних 
уявлень про Існування інших політичних форм і методів управ
ління в масі народу й не було. Була відсутня і ідея про можливість 
порівняння різних політичних форм і способів управління. Порядок 
і форми політичного ладу визначалися вищим рівнем бюрократії, 
як це стало характерним і за радянської влади.

Думка про можливість тверезого аналізу й оцінки діяльності 
різних ешелонів державної влади і управління вважалась 
недопустимою.

Отжеі, ставлячи завдання інтеграції у світове співтовариство, 
чи не пора б критично переосмислити й основи консолідації в 
націю — державу і внести корективи у спосіб думання і 
політичних дій?

Нині держави, що утвердилися на терені колишнього СРСР, 
потерпають не стільки від капіталізму в сучасному розумінні 
поняття, скільки від його нецивілізованих форм. Приклад 
Західної і Центральної Європи, як випливає із аналізу, прове
деного свого часу Максом Вебером, показує, що капіталістична 
революція означала підпорядкування всього суспільства вимогам 
економіки. В тому числі й підпорядкування діяльності бюрок
ратії, покликаній виконувати стабілізуючу функцію в суспільстві.

Саме тому генеза капіталізму пов’язана з трьома соціально- 
економічними процесами: розвитком промислового виробництва; 
центра іізацією влади з опорою на бюрократію: розвитком 
парламентської демократії, яка гарантувала б контроль буржуазії 
над діяльністю бюрократії. Саме ці три складові й забезпечували
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(в ідеалі) порядок у становленні цивілізованих форм капіталізму 
і подальшого його переростання в «соціально орієнтовану 
економіку».

Натуральне господарство було складовою частиною феода
лізму і не могло само по собі привести до глибоких змін. Локомо
тивом капіталізму стала діяльність держави, що спиралася на 
доктрину меркантилізму. Ця діяльність ламала внутріполітич
ний партикуляризм і бар’єри між внутрішнім і зовнішнім ринка
ми, сприяла створенню національних ринків І одноманітності прав 
у рамках окремих країн, а потім і всєї Європи. (Ми ж поки що 
відгороджуємось од світу митницями і правовим свавіллям).

Державна бюрократія правила за знаряддя ліквідації фео
дальних порядків. Завдяки централізації влади вона зменшувала 
значення локальних центрів, запроваджувала принцип рівності 
перед законом, закладаючи тим самим основи масової демократії 
і концепції громадянина. Вільний громадянин міг брати участь 
в економічній боротьбі. Завдання парламенту полягало в підпо
рядкуванні державної влади контролеві класів, верств і груп, 
інтереси яких були пов’язані з економічним розвитком. В такий 
спосіб закладалися економічні засади централізованої держави 
і консолідації нації як політичної спільноти, об’єднаної спільні
стю історичної долі.

Саме такий тип політичної організації ефективно обслуго
вував потреби промислового розвитку.

В ідеалі політична демократія повинна забезпечити політич
ну гласність усіх інтересів і цінностей індивідів і гарантувати 
їх інтеграцію навколо основних завдань суспільства. Отже, 
парламент належить до тієї сфери соціального життя, де 
формуються соціальні цілі. Чим більше вони відбивають загальні 
інтереси громадян, тим демократичніше суспільство.

Бюрократія неправомочна формулювати цілі державної 
стратегії — вони передаються їй через глаі>' виконавчої влади. 
Головне завдання державної адміністрації — реалізація політич
но узгоджених соціа ьних цілей. Розподіл влади на законодавчу 
і виконавчу відбиває дві різні соціальні функції: формулювання 
і реалізацію цілей.

Виникає законне запитання — якщо в світовій 
розгардіяш практиці все це так добре відпрацьовано і 

усвідомлено', то чому в Україні й досі панує
неузгодженість і розгардіяш? і.

Користуючись термінологією М. Вебера, вся біда в тому, що 
наша вітчизняна бюрократія (яка, мов іржа, роз’їдала й нарла-
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мент) успадкувала традиції так званої «патримоніальної бюрок
ратії» від імперської Росії до радянської системи. Причому в її 
гіршому варіанті — колоніальної адміністрації, що завжди пра
цювала згідно вказівок «згори».

Патримоніалізм означає, що всі адміністративні посади 
виникають як продовження придворних і грунтуються на засадах 
особистої вірності патронові. Володар же розглядає всю державну 
адміністрацію як особисту власність, а політичну владу — як 
доповнення до неї. Чиновники призначаються для вирішення 
окремих питань. їх вибір 1 сфера компетенції визначаються воло
дарем. Управління розглядається як особиста служба володарю.

Ні володар, ні чиновники ні перед ким не звітують у 
виконанні адміністративних функцій, тому вони керуються над 
усе власиою волею 1 меркантильним інтересом. Звідси бере 
початок корупція: право на виконання платних адміністративних 
функцій стає товаром, підлягає продажеві, обмінові і навіть 
успадковується. Чиновник, діставши посаду, намагається зберегти 
її не тільки за собою, а й за нащадками.

Дослідник російської та радянської бюрократії академік В. Ма
каренко виділяє такі основні характеристики бюрократичного 
управління: зростання й диференціація державного господарства 
неминуче викликають зростання управлінського апарату, зростан
ня бюрократії призводить до збільшення видатків на її утримання; 
сфера бюрократичного свавілля і розміри розкрадання державних 
коштів одночасно збільшуються; суб'єктивна мотивація чиновника 
полягає в тому, щоб увірвати якнайжирнішнй шматок у держави, 
а тому фінансові зловживання стають необхідним елементом 
управління різними сферами господарства. В результаті зловжи
вання владою І розкрадання фінансів переплітаються 1 стають 
масовими явищами управлінських процесів.

Звідси й однозначний висновок: за панування бюрократії 
законодавча нормативно-розподільча діяльність держави є роз
ширенням прав і влади бюрократії стосовно всіх сфер життя 
Суспільства. В діяльності вищих рівнів втілено намагання 
розширити права й свободи всієї бюрократії.

В умовах такого тягаря успадкованих традицій управління 
безперспективно тішити себе ілюзіями, нібито досягнення намі
чених суверенною Україною економічних цілей і добробуту 
народу залежатиме від того, добрий чи поганий начальник буде 
призначений на ту чи іншу посаду.
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Гірше того, ця Ілюзія має 1 зворотний бік. Маси люмпені- 
зованого населення, Інтереси 1 спосіб житт? яких виявились 
порушеними бюрократичною політикою, переносять негативні 
емоції 1 оцінку з апарату управління на державу в цілому, 
дискредитуючи її в очах широких мас населення і ставлячи під 
сумнів продуктивність ідеї суверенності України.

Цей феномен свідомості й поведінки в значній мірі залежить 
від того, чи є держава верховним господарем землі. Якщо це 
ставлення глибоко укорінене в економічних відносинах і 
психології населення (як це є в Україні), то населення пройнято 
переконанням, що держава має дбати про добробут своїх 
підданих. А це переконання несе за собою спад особистої 
ініціативи й підприємливості. Злидні й негаразди змушують 
населення задаватися не стільки питанням, що зробив кожен, 
щоб позбутися нещастя, скільки запитанням — хто винуватий?

Звідси й такі різкі перепади — то пієтет до держави, а то 
різке розчарування та недовіра до неї.

Звідси необхідність появи харизматичного лідера, яка пере
дусім виникає в умовах соціально-політичної кризи, коли не 
розв’язані не лише матеріальні проблеми, а й відсутній духов
но-ціннісний ідеал суспільства. Вождь-харизматик завжди на
магається поставити під сумнів основи Існуючих соціальних 
порядків (в нашому зипадку, скоріше, безпорядків), сприя 
масовому відходові людей од встановлених законів на користь 
нових, підштовхує до внутрішнього переосмислення людського 
досвіду 1 змісту життя, підвищуючи ступінь віри в себе як вождя.

Таким чином, вибори в умовах соціальної кризи неминуче 
набувають рис протистояння партій чи особистостей, наділених 
харизматичними ознаками. Тоді вибори стають не стільки 
голосуванням, скільки демонстрацією і одностайним "ідтвер- 
дженням віри у вождя. За таких обставин ні політичні партії, 
ні механізм виборів не може подолати устремлінь харизматичних 
політиків до режиму особистої влади. Саме на грунті кризи і 
виникають диктаторські тенденції в демократії. Як писав свого 
часу Макс Вебер, «диктатура з’являється там, де політична влада 
вождя залежить від довір'я мас».

Отже, в період виборів харизматичні властивості політика 
можуть відіграти вагому роль, хоч висування кандидатів 
залежить від осіб, які фінансують виборчі кампанії. Найбільш 
необхідним засобом політичної боротьби і професіональною
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кваліфікацією політика є над усе—пряме звернення до мас, 
вміння терпляче зносити всі нападки опонентів.

Однак демократії властиві й недоліки. До влади можуть 
прийти гарні промовці, які при тому позбавлені політичного 
характеру й таланту. Здатність до висування політичних ідей 
нерівнозначна й умінню говорити так, щоб стати популярним 
у масах. Демагогія, використання емоцій і швидкоплинних 
інтересів мас заради політичного просування призводять до того, 
що влада може потрапити до рук гірших, а не кращих керівників. 
Крім того, політично безплідні люди можуть повернути вибори 
на свою користь, якщо вони володіють матеріальними засобами 
чи важелями впливу на засоби масової інформації.

І все ж, вибори політичних лідерів шляхом загального 
голосування краще, ніж бюрократичне призначення чи партійна 
кооптація. До того ж кожна управлінська система завжди стоїть 
перед проблемами, які можуть бути розв’язані лише в процесі 
боротьби за владу.

Якості, якими повинен володіти політичний лідер, визнача
ються завданнями реалізації владних повноважень. Перемога у 
боротьбі за владу виявиться безглуздою, якщо відсутній механізм 
ефективного контролю над бюрократією. Якщо ж політик і не 
прагне виробити такий механізм, то бюрократія перехоплює 
ініціативу, ставить над усе власні інтереси і перетворює будь-які 
політичні питання на адміністративні.

Ліквідувати бюрократію неможливо. Це була б чергова Уто
пія, адже суспільство в цілому, і кожна окрема галузь господар
ства не можуть обійтись без бюрократії або чимось її замінити.

Отже, бюрократія — постійна структура суспільства. Вибір 
існує лише між бюрократією і дилетантизмом у сфері управління. 
До чого призводить дилетантизм, ми за останні три роки зуміли 
теж переконатися. Отже, питання виборів полягає в тому, щоб 
обрати особистість, здатну взяти під контроль існуючу бюрок
ратичну машину.

Владу бюрократії можна нейтралізувати лише в тому разі, 
якщо політик не тільки здатний контролювати її, але й має 
також спеціальні знання, необхідні для виконання адміністра
тивних функцій у конкретних сферах діяльності. Якщо для 
політика процес управління бюрократії є професійною таємни
цею, бюрократія неминуче перетвориться з виконавця в орган 
прийняття політичних рішень. Вільна від контролю й політич
ного керівництва, бюрократія, керується своїми інтересами і
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загрожує правовому правлінню. В результаті, виникає бюрокра
тичний абсолютизм.

При останньому боротьба за владу перетворюється на «інтри
ги Мадрідського двору», парламент — на саму лише ланку бюро
кратичної машини, а політичні рішення, ухвалені в ньому, аж 
ніяк не відбиваються на реальному процесі суспільного життя.

Чи не знайома картина?
Добір політичних діячів вимагає зовсім інших

НАци правил, ніж добір чиновників. Саме тому ми
повинні чітко усвідомити необхідні зміни полі

тичного ладу України в дусі парламентаризму. Політичні асамблеї 
дають шанс висунути нових керівників, краще підготовлених до 
політичної боротьби, аніж тих, кого підбирало Політбюро, чи тих,
що піднімалися адміністративною ієрархічною драбиною.

Отже, в нашій системі присутній традиційний бюрократич
ний елемент — адміністрація. Але йому бракує харизматичного 
елементу — політичного вождя, керівника партії, який у боротьбі 
набував би тих необхідних якостей, без яких не може обійтись 
державний діяч. А саме — рішучості, сміливості, ініціативності, 
здатності викликати до себе довіру і добитися підкорення.

Хоч як наукові досягнення, адміністративні заходи або 
жорстка система управління господарськими підприємствами 
раціоналізували світ, одначе боротьба між класами, націями і 
віруваннями триває. Оскільки ніякого третейського судді не існу 
(згадаймо слова поета — «щоб жить, ні в кого права не питаюсь»), 
перед політичним лідером залишається одна-єдина гідна форма 
поведінки — власний внутрішній вибір, перед лицем власного 
сумління, власних моральних критеріїв.

Як показує досвід XX століття, в переламні періоди історії 
— переходу від розвалу імперської системи до утвердження 
національної державності, від традиційної системи норм життє
діяльності до модерної,—суспільство неминуче проходить через 
період харизматичного правління. Ленін протягом кількох років 
здійснював харизматичну владу, оскільки вона грунтувалась на 
особистій відданості людей, переконаних у надзвичайному 
обдаруванні людини, яка заходилась перевернути соціальний 
порядок. Гітлер і Сталін, Мао і де Голль були і залишаються, 
за класифікацією Вебера, харизматичними вождями, хоч як 
вони при тому відрізняються один від одного.

Сам генерал де Голль підкреслював характер своєї влади: 
вибираючи між заявою про власні права як результат законних 
виборів 1958 року, чи як наслідок подій 1S червня 1940 року він
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віддав перевагу другому. В квітні 1961 року, вимагаючи упоко
рення від бунтівних генералів в Алжирі, він надяг форму 
бригадного генерала 1940 року і звернувся до офіцерів і солдатів 
не як президент П’ятої Республіки, вибраний колегією вибор- 
щиків, а як генерал де Голль, який протягом 20 літ був носієм 
національної легітимності.

Коли людина заявляє, що протягом 20 років вона є втіленням 
національної законності, її панування не належить ні до 
раціонального порядку, ні до порядку традиційного — воно 
належить до харизматичного лідерства. Вождь виходить за рамки 
повсякденності, неповсякденна і відданість людей цій непе
ресічній, винятковій особистості.

Харизматичний правитель, обраний загальним голосуванням, 
який одноосібно приймає рішення переломної ваги, відповідальний 
перед своєю совістю 1 перед Історією, — такий тип «демократичного 
вождя» суспільства перехідного типу. Ні британський прем’єр- 
міністр, ні президент США не являють собою ні стилем, ні впливом 
такого вождя народу, який захоплює маси людей на догоду 
амбіціям національної величі. Цей харизматичний авторитет лідера 
є рятівною реакцією не знеособлене царство бюрократії.

Харизматичний лідер не ігнорує необхідність парламентсь
кого обговорення і додержання встановлених правил. Він визнає 
необхідність конституції, правової держави, не ігнорує цінності 
особистих свобод, але він є прихильником доцільної демокра
тизації в силу обставин і назрілих умов, а не в силу 
доктринальних принципів.

Процес появи харизматичного вождя залежить і від двох 
необхідних передумов суб’єктивного характеру. Цей лідер пови
нен перейнятися Ідеєю захисту громадян від безликого засилля 
бюрократії, нагальної необхідності персоналізації влади. Грома
дяни ж повинні навчитися боятися обіцянок «демократичних» 
демагогів і перейнятися думкою про необхідність перейти крізь 
період харизматичного правління в ім’я встановлення у подаль
шому буденної раціональної організаційної структури.

І ще Типовість персонажу харизматичного лідера на 
політичній авансцені XX століття ставить проблему переосмис
лення ролі і значенні! режимів бонапартистського типу в 
суспільному процесі. Пора відійти од упередженої критики цих 
режимів з позиції доктринального демократизму і перейти до 
критичного аналізу 'харизматичного типу правління як однієї
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Із закономірних особливостей суспільного поступу на шляху 
переходу від традиційного режиму правління до раціонального.

Невизначеність у владних структурах України допускає нині, 
в крайньому разі, три модифікації: 1. Сильна бюрократія домінує 
над слабким парламентом. 2. Сильний парламент домінує над 
слабкою бюрократією. 3. Рівновага бюрократії і парламенту.

В першому випадку наступає відчуження державної адміні
страції од комплексу соціальних потреб І посилюються соціальні 
суперечності. Експлуатовані й маргінальні класи 1 верстви або 
приречені на соціальну пасивність і відчуження од держави, 
або на організацію різноманітних спроб правового (в кращому 
разі), а то й неправового тиску на політичну систему. В цій 
ситуації молода ще українська держава навряд чи витримає 
ситуацію громадського протистояння.

В другому випадку, якщо адміністрація буде абсолютно 
пов’язана парламентом, який контролюватиме кожен її крок, то 
ефективність адміністративної дії теж різко впаде. Більше того, 
це не буде виходом Із засилля адміністративних структур, 
оскільки потягне за собою створення нового різновиду бюрократії 
у вигляді контролюючого апарату. Кінцевим результатом буде 
та сама ситуація, що погрожує перерости в громадянське 
протистояння.

Залишається третя ситуація гарантування рівноваги, яка, в 
свою чергу, забезпечить максимально можливе й оперативне 
для даного місця і часу реагування на комплекс найбільш 
нагальних соціальних потреб при мінімумі бюрократичних 
викривлень. Таку ситуацію може забезпечити лише прихід до 
влади вольової харизматичної особистості, яку в соціології 
М. Вебера втілює в собі ідеальний тип політика.

Цей тип особистості передбачає наявність таких характери
стик: право наказу; участь у боротьбі за владу; відповідальність 
перед людьми і здатність до незалежних дій, за які політик 
несе особисту відповідальність; уміння знаходити прихильників 
і союзників та укладати з ними компроміси; самовіддача у 
боротьбі за владу; уміння зняти з себе відповідальність за 
публічні дії, якщо вони суперечать його політиці; здатність у 
певній ситуації подати у відставку заради того, щоб згодом 
розпропагувати маси, повернутися до влади І тим самим виконати 
свій політичний борг.

Політики цього типу здатні на величезнии ідеалізм і 
самовіддачу в досягненні поставлених цілей і реалізації певних

133



політичних Ідей. Політик-харизматик повсякчас підлягає кри
тиці з боку народу І політичних суперників. Він повинен брати 
до уваги, що всі його рішення 1 методи боротьби за владу рано 
чи пізно стануть відомі. Вибори — не лцше голосування, але 
вираз 1 одностайна підтримка віри в нього як в особистість.

Талановитий політик спроможний вдатися до великих полі
тичних рішень, і в силу популярності в масах, протидіяти бюро
кратії з боку партій чи державних управлінців. Однак звертання 
до мас може призвести й до режиму особистої влади, якщо не 
контролювати політика з різко вираженими харизматичними 
нахилами. Цю функцію повинен узяти не себе парламент.

Бюрократ теж може бути сильною особистістю, але він 
начисто позбавлений політичного характеру. Останній, зауважує 
М. Вебер, більше тяжіє до конституційного доктринерства та 
політичної софістики.

Така бюрократизація типова для ідеології дрібної буржуазії, 
лавочників. Політичні дії, спрямовані на забезпечення існування 
такої системи, втілюються на практиці в бюрократизацію 
соціально-історичної творчості людей. Засилля дрібних підпри
ємців у країні і бюрократизація управління взаємно пов’язані. 
В результаті провінціалізм 1 хуторянські Інтереси стають 
визначальними рисами політичного життя.

З цієї причини самоочевидно, що лише наділений довірою 
народу представник великих промислових і виробничих струк
тур, фінансових корпорацій може подолати панування бюрок
ратії І забезпечити належний рівень зайнятості й добробуту 
народу, подолати містечковий провінціалізм. З того моменту, як 
управління державою і законодавство переходять під контроль 
великих промислових корпорацій та профспілок, бюрократія 
перестане бути самостійною силою. Попередні регламенти та 
рескрипти, які служили лише для того, щоб полегшити 
чиновникам їх паразитування за рахунок виробництв, поступ
ляться місцем перед новими законами, які поліпшать діяльність 
промислових підприємств.

Зрештою, тільки великі підприємства і корпорації заінтере
совані в консолідації інтересів у національному масштабі з метою 
розвитку промислового виробництва, забезпечуючи тим самим 
економічну основу для консолідації нації у вигляді громадян
ського суспільства.

Поза такими умовами суверенітет України не може бути 
забезпеченим.
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РОЗДІЛ VII
ДЕРЖАВНИЦЬКА ІДЕЯ

Після серпня 1991 р. прерогатива у визначенні 
довіри співвідношення між категоріями «капіталізм» І

«соціалізм» перейшла в середовище громадсь
кості колишнього СРСР до науковців. А ще ці поняття 
використовуються як лайливі штампи для дискредитації супер
ників у політичній боротьбі. Рядові ж громадяни певною мірою 
втратили до них інтерес Люди зрозуміли головне: у країні, що 
розпалася, не було ні капіталізму в сучасному його розумінні, 
ані соціалізму. Напівфеодальний же тоталітаризм себе дискре
дитував. Отже, коли б влада, хоч якою б вона себе при цьому 
не оголошувала, почала налагоджувати життя, хай спочатку і 
ледь відчутно, народ сприйняв би Гі беззастережно.

Поки що настрої населення далекі від ентузіазму. На запи
тання служби Соціс-Гелап в грудні 1994 року: «Як на Вашу думку, 
справи в нашій країні в цілому йдуть у правильному напрямку?», 
відповіді були такими: йдуть у правильному напрямку —12,83 %; 
йдуть в неправильному напрямку — 69,58 %; не знаю —17,58 %.

За таких умов політики мали б облишити лукавство, а 
науковці зрозуміти, що будь-який «-Ізм» є не хитромудрою 
інтелігентською вигадкою, а відображення: у свідомості якоїсь 
однієї з тенденцій суспільного життя. Розробляючи власну 
модель розвитку не іа основі загадкової «слов’янської душі», а 
шляхом поєднання історичних традицій із загальними для всього 
світу фінансово-економічними законами, їм неминуче довелося 
б відповісти й на ряд запитань, пов’язаних з пресловутыми 
«-ізмами». Наприклад, якої кінцевої форми соціально-політич
ного та економічного устрою прагне країна? Яку роль у 
регулюванні всієї суспільної системи слід відвести конкуренції, 
яку — державній власності, а яку — корпоративності. Яка модель 
соціального захисту й регулювання ринку привабливіша? Чи
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збереже Україна—а якщо збереже, то якою мірою — соціалі
стичні цінності (як більшість країн Європейського співтова
риства), хай навіть поки що і в далеких від досконалості формах? 
Або навпаки — чи тяжітиме вона до системи, пройнятої капіта
лістичною конкуренцією на зразок Сполучених Штатів? Відповіді 
на ці запитання є справою суверенного вибору кожного народу, 
І ніхто сторонній розібратися в цих проблемах не допоможе.

При вирішенні їх не слід виключати й досвід молодих 
держав так званого «третього світу» щодо вибору ними шляхів 
свого розвитку. Більшість їх починали зі спроб утвердження 
моделей західної демократії. Однак, як уже зазначалося, у спе
цифічних умовах цих країн запозичені демократичні інститути 
виявилися нежиттєздатними. Соціальна напруженість змусила 
ці країни згодом перенести акцент на створення стабільних 
Інститутів влади заради досягнення політичного порядку, іноді 
навіть ціною відмови від демократії в європейському її розумінні.

І це не був «відхід» від надбань цивілізації та демократії. 
Потенціал кожного народу може виявитися сповча лише адапту
ючись до історичних особливостей певного регіону, локально 
спеціалізованих способів життєдіяльності. Гадаємо, що й Україна, 
надавши пріоритету гаслові «законність і порядок», могла б успішно 
пройти цю першу і найнеобхіднішу стадію на тривалому шляху 
утвердження принципів демократії, і від багатьох об’єктивних та 
суб’єктивних обставин залежатиме, наскільки цивілізовано цей 
шлях буде пройдено (незважаючи на те, які вимоги до України 
можуть висунути при цьому держави Заходу).

Звичайно, проголосити «найпередовішу» демократію, як це 
досить часто бувало в світі, не становить особливих складностей, 
але згодом усе-таки життя візьме своє, і всі, зрештою, зрозуміють, 
що така демократія нам «не по кишені». До неї ще потрібно 
створити підгрунтя у вигляді громадянського суспільства влас
ників. Коли ж соціальні реформи, здійснювані в цьому напрямі, й 
далі будуть половинчастими та непослідовними, то помножені на 
втому І масовий вичікувальний фаталізм одних людей та фанатизм 
інших, вони викликатимуть неминучу небезпеку маневрування 
між демократією і диктатурою з важкоиередбачуваними наслідка
ми. Кредит довір’я народу не може бути безконечним.

Саме про це ми й попереджали у пресі («Демократична 
Україна», 4 січня 1992 р.) уже через місяць після референдуму 
про незалежність України. Наведем свій прогноз трирічної 
давності дослівно: «Соціальна психологія стверджує (а до науки
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час уже ставитися серйозно), що коли перша хвиля реформаторів 
зволікала перебудову протягом п’яти років, не поліпшивши рівень 
життя, а лише занапастивши його, го друга хвиля реформаторів 
може розраховувати лише на третину змарнованого попередни
ками часу. Тобто, 1 Єльцин, І Кравчук можуть розраховувати 
на терпіння народу протягом півтора року. В кращому разі».

На превеликий жаль, сталося саме так, як і передбачалося. 
4 травня 1993 рп тобто через півтора року після референдуму, 
прем’єр-міністр України Леонід Кучма в інтерв’ю газеті «Известия» 
з гіркотою констатував: «Нині слід визнати, шо кредит довір'я 
народу ми вичерпали. Ситуація драматична, вона вимагає сміливих 
нетрадиційних рішень. Саме життя вимагає спеціального режиму 
управління з участю I відповідальністю всіх вищих посадових осіб, 
із залученням усіх державних органів. Такий режим необхідний, 
щоб попередити соціальну катастрофу, подолати метастази спеку
ляції І корупції, вилікуватися від алергії на приватизацію, роздачу 
незапораних земель для реального проведення економічної рефор
ми. Альтернативи цьому вже немає».

Можна було б погодитися з кожним словом Л. Кучми, окрім 
останнього речення. Власне альтернатив як таких не було з самого 
початку, про що ми писали тоді ж, у січні 1992 р. Була тільки 
ейфорія захопленості демократичною фразою з боку широких мас 
населення і тверезий розрахунок ділків «тіньової економіки», які 
чітко усвідомлювали, що міра влади в суспільстві одна й та сам;. 
Лише коли вона не концентрується в центрі, то розпливається по 
периферії. А на периферії у нас її вже давно зосередили в своїх 
руках місцеві кліки, які тільки й чекали слушного моменту, щоб 
під плащиком демократичної фрази перебрати 1 реальну владу, І 
власність остаточно й назавжди.

А що ж далі? Адже авантюризм наших «тіньовнків» (хай 
то будуть високопоставлені бюрократи, чи шпана з комепційних 
рундуків), які вже іі не ховаютіхя в тінь, демонструє Гх повне 
нерозуміння реальної ситуації I небажання такого розуміння.

За цих умов інтелігенції, якою б виснаженою вона не була, дове
дений тягнути свого плуга — берегти духовність, борсатись у політиці, 
культивувати совісливістц служити живим докором і протестом.
І знову розриватися між крайнощами заплішеного консерватизму та 
революційної радикалмцини, прокладаючи шлях до_ До чого ж?

Ось тут і вся заковика. Як показали події після 
антипрограма серпня 1991 р., що привів до розпаду СРСР та 

утвердження незалежних держав демократич
ними рухами різних націй, жоден з цих рухів практично не
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мав програми перебудови суспільства у загальновизнаному 
розумінні цього слова. Ідеали рухів — права людини, громадян
ське суспільство, правова держава та ринкова економіка — 
висувалися з цілковитим нерозумінням того, як і за допомогою 
якого механізму вони можуть бути реалізовані.

Звісна річ, це зовсім не було результатом упущень чи 
недоглядів, навіть не свідчило про слабкість цих рухів, тим 
більше — їх нерішучість. Парадокс полягає в тому, що відсутність 
чіткої, відпрацьованої програми саме й була передумовою 
об’єднання у їх складі різнорідної багатомільйонної маси 
противників КПРС і створеного нею тоталітарного суспільства.

Хто входив до демократичних рухів? Насамперед люди, які 
впродовж десятиліть орієнтувалися на дисидентські кола, фор
мувалися під впливом забороненої літератури 1 внутрішньо 
активно протистояли тоталітаризмові. Боротьба стала їхнім 
способом життя, реалізації самосвідомості. Другу групу людей 
привела в демократичний рух їхня внутрішня порядність, 
моральні переконання, прагнення якихось зрушень. Третю групу 
становили колишні члени КПРС, політично заангажовані люди, 
яких до виходу з правлячої партії спонукали конфліктні ситуації, 
неможливість самореалізуватися у рамках старої системи. До 
четвертої групи належало більш широке коло осіб, котрі не 
змогли реалізувати себе в основній професійній діяльності, або 
ж ті, що прилучилися до політики в силу збігу якихось обставин.

Щоб об’єднати цих людей, потрібні були не науково 
обгрунтовані програми, а лише символи, ідеї, які б легко 
трансформувалися в дохідливі гасла і відразу ж підхоплювалися 
учасниками різноманітних масових заходів. Природно, що 
центральне місце в такій квазіпрограмі могли посідати лише 
гасла заперечення, ідеї руйнування — ліквідації монополії КПРС 
на владу, знищення тоталітарного режиму, розвалу СРСР. Саме 
ці гасла й відіграли провідну роль у мобілізації мас, оскільки 
протидія і є визначальною рисою політичних рухів. Йдеться про 
мільйони людей, які сходяться в одному — «далі так жити не 
можна», «повернення до старих порядків неможливе». їх ке 
змогли б об’єднати ретельно відпрацьовані програми політичних 
партій, але спонукали до цього чітко сформульовані програмні 
гасла й символи, апелюючи до совісті, до емоцій людей, 
викликаючи велику жагу сподівань. Тим самим, однак, закла
далася й міна уповільненої дії, спрямована проти хариьматичних
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лідерів демократичних рухів, В разі незадоволення цих сподівань 
вона легко могла спрацювати.

Як стало відомо з визнань активістів «Демократичної Росії», 
серпень 1991 р., власне, багато в чому був спровокований 
діяльністю цього об’єднання. Але, здобувши перемогу, «дсмороси» 
мали відповісти на ряд запитань: від імені кого виступає 
демократичний рух? До чого він прагне? Які цінності стверджує?

Одначе, в новій ситуації простих і однозначних відповідей 
бути вже не могло. Після перемоги над спільним ворогом — 
КПРС — зник фактор, що консолідував спрямовані проти неї 
сили. Почалася низка розколів. Насамперед з антикомуністич
ного руху вийшли патріотично настроєні партії, які не могли 
визнати пріоритету загальнодемократичних принципів над на
ціональними, ті, іцо не були байдужі до соціальної ціни 
поневірянь народ)' в процесі реформи. Після цього пішла серія 
подальших розмежувань.

В Україні відбувалися аналогічні процеси. У перші післяссрп- 
неаі місяці, в процесі підготовки референдуму про незалежність, 
домінуючими тут стали дві ідеології: націоналізм проти імпер
ського диктату центру та лібералізм проги тоталітарного режиму. 
Незважаючи на проголошення департизації державного апарату, 
об’єктивно так чи інакше урядовці мали керуватися у своїй 
діяльності ідеологічними настановами націоналістичного чи лібе 
рольного спрямування. До того ж ці ідеї відбивалися й на діяльності 
Верховної Ради України та ухвалених нею законодавчих актах.

Поступово обидві ці ідеї виконали функціональні завдання, 
які стояли перед суспільством в момент утверд/ження незалеж
ності України. Подальша еволюція національної ідеї в бік 
стнократії приховувала загрозу його цілісності як суспільства 
поліетнічного, де більш, як чверть населення становлять неукра- 
Інці. Ліберальна ідея також почала працювати проти утверд
ження української державності, проголошуючи примат прав 
особистості, індивідуалізму, вільної конкуренції, максимальної 
економічної ефективності без огляду на їх соціальні наслідки. 
Антидержавницький акцент несли не гасла самі по собі, а їх 
трактування в загальній філософії лібералізму, тим більше в 
сьогоденному його українському варіанті та рівні розуміння.

За своєю суттю лібералізм виходить з того, що свобода, 
надана державою індивідові та іншим соціальним суб’єктам, є 
не тільки необхідною, а й достатньою умовою для досягнення 
результативних соціальних цілей. Роль держави обмежується
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до функцій «нічного сторожа» й поліцейського, який у разі 
соціальних потрясінь має загнати чернь «у стійло». Для молодої 
державності, яка щойно почала структуруватися, така роль була 
І принизлива, і обтяжлива.

Отже, перший рік, шо минув після серпня 1991 року, в ідеоло
гічному сенсі слід, очевидно, кваліфікувати як період піднесення 
лібералізму та націоналізму. Щоправда, вже наприкінці 1992 р. 
стали помітні симптоми їх спаду. 1 націоналізм, І лібералізм були 
й залишилися найбільш радикальними та емоційно потужними 
засобами заперечення імперського тоталітаризму. Проте слід кон
статувати, іцо їх емоційний заряд почав наближатися до вичер
пання своїх ресурсів внаслідок психологічного виснаження суспіль
ства. До того ж позитивної програми вони так 1 не запропонували, 
що неминуче ослаблювало їх вплив на широкий загал.

За даними Національного інституту стратегічних досліджень 
населення України в 1993 р. було переконане, що найбільшої шкоди 
суспільству завдають ділки «тіньової економіки» (75 %), колишні 
працівники апарату КПРС і ВЛКСМ (40,5 %), а також політичні 
сили, які прагнуть автономії окремих регіонів. Авторитет партій 
та їх ідеологічних програм був просто-таки нікчемний. Лише 5,5 % 
опитаних погодилися з тим, що саме політичні партії визначають 
иолітико-скономічннй розвиток Ухраїни, і лише 5,4 % виявили 
готовність довірити проведення реформ в Україні лідерам опозиції. 
Соціологи відзначали різке зниження популярності націонал-де
мократів, що відображало загальну кризу цього руху.

Можливо, іцо глибинний зміст симптомів кризи лібералізму 
«т'чьовиків», як і націоналізму, полягав не лише в їх тимчасовості, 
зумовленості особливостями даного моменту. Вони могли означати 
й органічну нсприживліованість на українському грунті цих 
ідейних течій — в усякому разі у скільки-небудь широкому масш
табі (і в соціальному, й регіональному аспектах). Тоді рішучі й 
настирливі спроби з боку урядових кіл силоміць впровадити засади 
лібералізму й націоналізму в життя могли б призвести до виник
нення додаткових труднощів 1 поставити реформу під загрозу, що 
означало б початок довгого ряду політичних кгтаклізмів.

Політичні діячі повинні б усвідомити те, шо стало вже 
хрестоматійним набутком світової суспільної думки ще з XIX ст. 
як результат аналізу наслідків Великої французької революції, 
а досвід російської революції 1917 р. підтвердив це 1 в XX ста 
кожне суспільство е Історично еволюціонуючим організмом, а 
не механічною сукупністю, аку можна сформувати вольовими
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засобами відповідно до умоглядного проекту. Соціальна катаст
рофа завжди є наслідком легковажних спроб переробити то, що 
складалось історично, в сподіваннях побудувати «рай земний».

Також слід брати до уваги й професіонально завузький 
погляд політиків на спонуки суспільних змін. Схильні виводити 
все з егоїстичних інтересів різних соціальних груп у їх боротьбі 
за владу, політики нерідко Ігнорують при цьому національно- 
історичні фактори духовно-культурного порядку. Звичайно, 
питання про владу — головне в політиці. Однак воно доречне 
лише за умови, допоки залишається цілим сам суспільний 
організм, і втрачає сенс, як тільки призводить до хаосу й 
ланцюгової реакції розпаду суспільства.

Як показують дані служби Соціс-Гелап за грудень 1994 року, 
питання влади (вірніше —безвладдя) сприймалося громадською 
думкою України таким чином. Опитувані вважали, іцо у вирішаль
ній мірі на економічну, політичну та соціальну ситуацію в державі 
впливали, головним чином, такі структури: Президент України — 
47,3 %; Верховна Рада України—29,3 %; мафіозні та злочинні 
клани—34,0 % тіньовий капітал—24,1 %; великі банки —19,2 %; 
місцеві органи управління —13,0 % (в анкеті можна було відмітити 
три позицій. Ситуація, що не говоріть склалася досить делікатна, 
і повинна врешті-решт колись дійти якогось логічного вирішення.

Рано чи пізно виникне потреба вирішення гострої дилеми: 
або досягнення консенсусу між владними структурами (перед 
загрозою втрати контролю над реальною ситуацією), або 
встановлення єдиновладної диктатури. Господарство, побудоване 
виключно на відцентровій силі ліберального егоїзму, могло б 
Існувати в умовах України лише при наявності деспотизму 
сталінського зразка. Таким чином, лібералізм- у своїй крайній 
формі являв би собою загрозу не лише для всіх Інших політичних 
напарників, а й для суспільства в цілому.

На поняття «консерватизм у нас а Україні ще 
і'^нсгрвати’му 3 Радянських часів виробилася рефлективна 

реа’ ція, що викликає приступ алергії із загро
зою подальшого шоку. Під впливом такого емоційно-негатив
ного ставлення в уяві при згадці про це поняття виникали 
аналогії з обскурантизмом 1 мракобіссям, відсталістю й реак
ційністю. Тавро «консерватора» на виборах означало для
кандидата в депутати політичну смерть.

Проте останнім часом ставлення до поняття «консерватизму»
змінюється в бік дедалі більшого Інтересу. Насамперед це 
стосується його зрілих форм. Приходить розуміння, що, й справді
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жорсткий консерватизм ставить за мету «консервацію» минулого 
та сучасного, вироджуючись урешті-решт у своєрідне духовне 
відділення охранки. Для поміркованого ж різновиду цієї течії 
характерні дві ключові конструктивні ідеї.

Перша — це ставлення до реальності як до цінності у своїй 
самодостатньості. Особливу моральну вартість становить ієрархія 
понять: життя (жива особа), гідність особистості. Батьківщина, істо
рична державність, людство в цілому та ряд інших. Самоцінність 
їх безумовна в тому розумінні, що ними не можна пожертвувати 
ні за яких умов, тим більше — гріх ними гендлювати.

Усвідомлюючи обмеженість людського розуму, поміркований 
консерватор вважає, що людина не має права легковажно брати 
на себе місію радикального перевлаштування світу, оскільки 
вона не здатна передбачати всіх наслідків свого втручання у 
природний плин життя. Адже результати такого втручання 
можуть виявитися катастрофічними й необоротними. Отже, 
людина має оберігати світ, примножувати його духовність, 
сприяти зміцненню його життєвих сил.

Друга ключова ідея поміркованого консерватизму — вірність 
традиції. Вона заперечує правомірність принесення в жертву в 
ім’я проектів соціальної перебудови реальних людських цінно
стей і почуттів — належності до рідної землі І традицій її народу, 
оскільки підрив останніх та державності перетворює людину на 
ізольований атом, позбавлений тотожності зі своєю історією. 
Традиції предків, закони сумління, моральні норми не можуть 
бути скасовані юридичним законом, оскільки за традицією — 
авторитет століть і повага до мудрості попередніх поколінь.

Соціологічні опитування, проведені службою Соціс-Гелап в 
грудні 1994 року, показують, що 35,7 % респондентів вважає, що 
необхідно зберегти цінності, що існують в суспільстві та на їх 
основі вдосконалювати його. 32,2 % опитуваних вважали, що 
необхідно змінити приіоритети в розвитку суспільства, але зміни 
мають бути поступовими, не порушуючи соціальної стабільності 
суспільства. І лише 14,7 % вважають, що необхідні кардинальні 
та швидкі зміни в суспільстві, навіть якщо вони будуть пов’язані 
з дестабілізацією суспільства. 15,8 % опитуваних не мали певної 
думки з цього приводу.

В умовах жорсткого, звичного для нас протиборства ко
муністичного «колективізму» й ліберального індивідуалізму, де 
нібито немає місця чомусь третьому, поміркований консерватизм 
висуває ідею персоналізму. Вона розкривається в рамках кон
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сервативної християнсько-демократичної думки і спеціально 
акцентує увагу на тому, що Індивід самореалізується через 
ставлення до навколишніх — через сім’ю, виробничий колектив, 
корпоративну громаду, регіональну общину. Саме на цьому 
грунтується повага до соціальних Інститутів — громадських 1 
політичних структур, в тому числі, й держави, як передумови 
й гаранта свободи, захисника інтересів особи. Поміркований 
консерватизм усвідомлює, що хаос, анархія, соціальна депресія 
та дистрофія громадянських і державних структур ставить під 
загрозу і саме життя, й права індивіда.

ідейна вісь .. Будьмо відвертими: на сьогодні ми ще не маємо 
ДЕРцоктриниК°1 Д°сконалоі державності, а громадянського су

спільства в його європейському розумінні у нас 
не було ніколи (це окрема тема, яка потребує спеціального 
розгляду). Так само 1 в юриспруденції — межа між правом 
публічним 1 приватним протягом усієї Історії Російської імперії, 
в кордонах якої протягом століть розвивалася переважна
частина України, була завжди розмита на користь дер/Жави. 

Головний клопіт України сьогодні полягає в тому, що два
процеси — формування держави 1 самоорганізація громадянсь
кого суспільства — відбуваються практично паралельно й синх
ронно. Щоб досягти чіткого розмежування публічного та 
приватного права, мусимо усвідомити, що доведеться до цього 
прийти через певні етапи. Перший етап полягає в тому, щоб 
позбутися розмитості і структурної невизначеності суспільства, 
забезпечити процес його соціальної диференціації — багатоук
ладності і багатоверствовості. При цьому головний акцент має 
бути зроблено на забезпеченні рівних прав і можливостей для 
всіх секторів економіки — приватного, кооперативного, колектив
ного, корпоративного, державного тощо.

На даному етапі на державу покладається нібито парадок
сальне завдання — закласти основи громад нського суспільства 
як своєї діалектичної протилежності. Чому ж не пустити цю 
справу, так би мови- и, по лінії «вільного падіння» — нехай собі 
вільні індивіди у вільному протиборстві змагаються між собою 
і самоструктуруються у громадянське суспільство? Але давайте 
без лукавства! Тим часом як імперська держава за допомогою 
силових структур тримала народ у стані глибокого наркозу, 
лише «тіньові» мафіозні структури набували досвіду підприєм
ливості і навичок того, як слід діяти в умовах «дикого ринку». 
Саме тому вони й намагаються законсервувати ц.й стан, при 
якому вони почуваються мов риба у воді. Рядовому ж громадя-
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мину після наркозу КДБ була приписана «шокова терапія» лібе
ралів, після якої він перебуває нині у стані глибокої прострації.

Саме тому незалежна Українська держава повинна перей
нятися відповідальністю за відновлення політичних та підпри
ємницьких навичок своїх громадян. А процес цей непростий. 
Як показує світовий досвід, для ранньої стадії суспільного 
розвитку з характерними для неї недостатньою диференціацією 
та спеціалізацією, низьким рівнем культури самоорганізації 
особи, держава змушена вдаватися до жорстких форм забезпе
чення законності й порядку, до прямого насильства щодо тих, 
хто порушує встановлені державою «правила гри».

Як свідчать соціологічні опитування служби Соціс-Гелап за 
листопад 1994 року, 75,8 % респондентів засвідчили свою 
переконаність в тому, що порядок в суспільстві буде забезпечений 
тоді, коли закони будуть регулювати всі сфери життя людей. 
На твердження «Всі громадини зобов'язані дотримуватись діючих 
законів, незалежно від того, які ці закони», відповіді роз
поділилися таким чином: згоден — 65,2 %; почасти згоден, поча
сти ні —15,4 %; не згоден —12,8 %; важко відповісти — 6,6 %.

До речі, спостерігається цікава закономірність — частка тих, 
хто не схильний дотримуватись законів, майже збігається з 
часткою тих, хто схильний до кардинальних змін в громадському 
житті, навіть якщо такі зміни доведуть до дестабілізації 
суспільства. Переважна ж більшість громадян тяжіє до встанов
лення законності І порядку.

Врешті-решт самоочевидно, що потрібні умови жорсткого 
державного культивування порядності, коли шахраєм бути не 
тільки невигідно, а й смертельно небезпечно. Нині ж ми є 
свідками іншого — під прикриттям гасла «не допустити 1937 
року» корумпована бюрократія разом з «тіньовиками» грабує 
народ в надії, шо спокутує колись цей гріх благодійною мискою 
баланди в богадільні для вбогих, самітніх І немічних.

В умовах, що склалися, самоочевидне й інше — лише на на
ступному етапі, в міру створення суспільством ефективних спеці
алізованих інститутів, вироблення й засвоєння громадянами зраз
ків соціонормативної культури, коли дотримання законів стане 
звичним і буденним способом життя — лише тоді необхідний 
рівень упорядкованості в суспільстві досягатиметься не репре
сивним апаратом, а за допомогою таких соціокультурних засобів 
регулювання, як традиції, мораль, право, релігія та ідеологія, 
що здійснюють функцію соціального контролю опосередковано.
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Держава, виробляючи.свою доктрину, може й повинна бути 
вільною у виборі провідної ідеології, точніше — державницької 
філософської доктрини. Тут підхід має бути прагматичним — 
на тому чи іншому етапі становлення державності та грома
дянського суспільства пріоритет (але не монополія!) віддається 
якійся одній з ідеологій. Наприклад, у період проголошення 
незалежної держави і повалення тоталітарного режиму перевага, 
зрозуміла річ, надавалася ідеології націоналізму та лібералізму. 
Коли ж справа йде до поетапної побудови громадянського 
суспільства, тоді, закономірно, пріоритет у виробленні держав
ницької доктрини має належати іншим ідеологіям, відповідно 
до функціонального надзавдання кожного конкретного етапу.

У цьому контексті варто уважніше придивитися до прийнятого 
в Європейському співтоваристві трактування такого поняття, як 
«соціальна держава», яхе зафіксоване і в проекті Конституції 
України. Різниця між соціал-демократами та християнськими 
демократами (обидві партії діють у річищі поміркованого консер
ватизму) в питаннях трактування цього поняття полягає в тому, 
що останні більше апелюють до особистості, тимчасом як соціал- 
демократи звично оперують соціальними верствами, класами, а то
му частіше говорять не про «соціальну ринкову економіку», а про 
«соціальну державу». Оскільки для України побудова «соціальної 
ринкової економіки» є справою не одного покоління, то першочер
говим етапом, вочевидь, має бути побудова «соціальної держави».

Запропонований нами в газеті «Демократична
«третій шлях» Україна» (22 та 23 січня 1993 р.) варіант 

позитивної альтернативної ідеї для України —
«третій шлях», хочеться на те сподіватися, не залишився 
«голосом волаючого в пустелі». Оптимізму в цьому відношенні 
додають і результати соціологічних опитувань, проведених 
Національним інститутом стратегічних досліджень. Респонден
там запропонували висловити свою точку ору щодо найбільш 
доцільного шляху соціально-економічного розвитку України. 
З п’яти запропонова их варіантів найменшу кількість прихиль
ників одержав «російський шлях» — 3,6 %; передостаннє місце 
зайняв варіант економіки з переважно державними формами 
власності за прикладом Китаю (8,5 %); третє — вільна ринкова 
економіка на зразок США чи Канади (10,8 %); друге — соціально 
орієнтована економіка на кшталт шведської (20,9 %). Але 
найбільша кількість прихильників виявилась у тези «Україна 
повинна знайти свій особливий шлях розвитку»- -42Д %. Не 
визначилося у своєму ставленні до проблеми 13 % опитуваних.
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Зрозуміло, що в основу пошуку «третього шляху» для України 
має бути покладено Ідею поєднання ринку з розвитком сильного 
соціального захисту людей, спрямованість на задоволення потреб 
свого народу, спираючись при цьому на власні ж можливості. Саме 
про це свідчать і дані соціологічного опитування, проведеного 
службою Соціс-Гелап в грудні 1994 року. 43Д % респондентів 
заявили, що вони є прибічниками мішаної економіки (з елементами 
І ринкової і планової економіки); 20,9 % віднесли себе до прибіч
ників ринкової економіки; 11,7 % — планової економіки, а 24,2 % 
засвідчили, що не мають певної думки з цієї складної проблеми.

Але, врешті-решт, будь-яка професійно розроблена модель 
соціально-економічного розвитку неминуче зазнає краху з умовах 
тіньових махінацій існуючої нині «демократури». Україні потрібна 
сильна влада. Мається на увазі не те, щоб знову покласти всі 
сподівання на «мудрого вождя». Йдеться про інше, а саме про необ
хідність посилити всі структури влади — виконавчої, законодавчої 
та судової — при чіткому визначенні соціальної орієнтації влади.

Сподіватися, що поворот до поліпшення ситуації забезпечить 
прошарок нахабної компрадорської буржуазії, який здебільшого 
нажив багато во на спекуляціях продукцією державних підпри
ємств, витрачаючи прибутки не на розвиток виробництва, а на 
престижне споживання, не доводиться.

Вивести Україну з кризи може лише мільйонна армія селян, 
працівників промисловості, охорони здоров я, науки, освіти, куль
тури, цивілізованих підприємств (хай спочатку дрібних і середніх), 
енергію й сумлінну працю котрих державі слід усіляко стимулю
вати матеріально і морально. Поки що реформи (точніше їх 
відсутність) не покликали до життя це головне джерело відроджен
ня економіки країни, не створили стимулів для інвестицій у розви
ток виробництва, підприємницької діяльності в промисловості, не 
зацікавили просту людину в чесній праці з повною віддачею сил.

Саме тому ні на хвилину не сумніваємось, що широкі маси 
населення підтримають гасло «законність і порядок». Більше того 
— аби вибратися з провалля анархії і мафіозного свавілля підуть 
і на більш стійкі форми державного життя з високим рівнем 
персоніфікованої політики. Така вимога перехідного періоду.

Навіть при тому, що в Україні до останнього часу вдавалося 
уникати крайніх форм конфронтації між представницькою та 
виконавчою владою, безпорадний стан державності самоочевид
ний: вона нездатна ні ефективно управляти суспільством, ні
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контролювати економічні процеси, ні, бодай, підтримувати 
громадський порядок.

І слід віддати належне нашому терплячому народу — 
громадська думка вже наприкінці 1993 р. адекватно фіксувала 
реальний стан справ. Відповідачи на запитання, «Чого не вистачає 
Україні для того, щоб вийти з кризи?», 78,4 % опитуваних 
зазначали — розумних людей, які б розбиралися в економіці, і
45.7 % — чесних політиків, які б перейнялися інтересами людей. 
Окрім того, 39,5 % опитуваних вказали на відсутність ефектив
них законів, а 33,7 % — сильного лідера.

Оскільки протягом 1994 року, судячи з соціологічних опитувань 
Соціс-Гелап, рівень життя погіршився для 66 відсотків людей і 
покращився лише для 6 відсотків, то зрозумілим стає і той 
соціальний песимізм, яким пройнята більшість населення України.
18.7 відсотків опитуваних переконані, що Україна наблизиться до 
європейського рівня життя через 5—15 років; 29,8 відсотків — що це 
відбудеться через 20—50 років; 7,7 відсотків — через 100 років; а 16,8 
відповіли однозначно — «ніколи». Четверта частина опитуваних 
взагалі не змогли дати відповіді на це запитання.

Ні дострокові вибори, ні нові конституційні положення самі 
по собі не можуть бути гарантом подолання кризи державності. 
На першому етапі її утвердження може зарадити лише широка 
програма підготовки й розстановки на ключових позиціях 
достатньо значного прошарку компетентних і непідкупних 
адміністраторів, рішуче підвищення їх професіоналізму і відпові
дальності, подолання в їхньому середовищі тяганини і свавілля 
апаратників. Лише це й може відновити довір’я до державних 
органів як захисників усіх громадян 1 прав кожної людини.

Покладатися тут на невидиму руку ринку, яка, мовляв, усе 
сама розставить на свої місця, було б не тільки наївним, а й 
злочинним. Потрібна довгострокова 1 цілеспрямована програма 
підготовки й добору адміністраторів державного будівництва в 
цілому. Нині ж ми спостерігаємо інше — держава намагається 
скласти з себе обов’язки гарантування громадянам доступності 
освіти, медичної допомоги, житла. Тому вона не може викори
стати потенціал соціальної інженерії, випускає ініціативу із своїх 
рук, передає функції підготовки кадрів до рук спекулянтів і 
ділків із середовища компрадорської буржуазії. За таких умов 
важко сподіватися на забезпечення соціального мн^у і спокою, 
утвердження життєздатності української державності.
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Магістральна ідея «третього шляху», сформульована свого 
часу В. Винниченком у його «Заповіті», дає певні надії на 
забезпечення соціальної стабільності суспільства. Згадаймо це 
положення: «Знищити визиск праці! Визиск праці буває тільки 
при найманій праці. Отже, треба знищити найману працю. Не 
власність забороняти, а найману працю». Гасло «Україна без 
наймита», на думку В. Виннкченка, мало б об’єднати різноманітні 
політичні партії в одне велике угруповання «Революційно-Тру
довий Союз», який разом із «Союзом Консервативним» відверто 
б репрезентував відповідну філософію життя та політичних дій 
майбутнього українського парламенту.

Однак, судячи з усього, гасло «Україна без наймита» викликає 
в сучасному політичному житті певну ніяковість: мовляв, мало що 
міг свого часу написати Винниченко! Чи варто все це згадувати. 
Нинішньому політикові важко взяти до тями: як це може бути, 
щоб право власності існувало, а право експлуатації найманої 
робочої сили — ні? То що ж, віднести це гасло до розряду «дивацтв» 
Винниченка? Але нині подібних «диваків» у світі стає дедалі більше. 
Прем’єр-міністр Великобританії Дж. Мейджор також заявив про 
свій намір побудувати в Об’єднаному Королівстві безкласове су
спільство. Можливо він робить це в гонитві за популярністю? Але 
виходить, що це гасло, де відбито відоме марксистське положення 
про соціалізм як знищення класів, І досі популярне на Заході

Ідея «третього шляху» ставить перед суспільством конкретну 
мету: подолати біполярну структуру економічних відносин — 
власники виробництва, з одного боку, і трудящі, позбавлені їх, 
— з другого. В такому контексті «знищення класів» (критерій 
соціалістичності суспільства) є поступовим усуненням з громад
ського життя факторів, що розколюють суспільство на ворожі 
класи і зумовлюють класовий характер панування еліти. 
«Знищення» класів — це процес витіснення класової дихотомії 
на другий план і створення передумов для розв’язання конфліктів 
між соціальними групами та їх суспільної інтеграції.

Така «безкласовість» передбачає, як на цьому наголошував 
В. Винниченко, не націоналізацію, а саме соціалізацію приватної 
власності: «Власник землі чи майстерні, чи фабрики, чи копальні 
може їх мати у якому хоч розмірі, але обробляти землю чи 
працювати на фабриці він повинен своїми руками. Всяка 
стороння робоча сила, яка закликана для допомоги йому, 
автоматично стає співвласником його власності з відповідними 
правами на неї й на прибутки від її експлуатації». Наприклад,
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ПЕРЕСТОРОГИ 
І ПРОГНОЗИ

може правити

залучення робітника до участі в акціонуванні й ухваленні рішень, 
що стосуються компетенції власника, хоч і H(j робить робітника 
«стовідсотковим» власником, але, безумовно, розмиває його 
визначеність як «стовідсоткового» найманого робітника.

Звісна річ, модель «третього шляху», або 
«соціально орієнтованої ринкової економіки» 
(чи «соціального ринкового господарства») не 

за панацею в конкретній ситуації України —
насамперед з огляду на нашу звичку вдаватися до рішень, які 
могли б «одним махом» виправити становище. Доречна в 
умовах політичної стабільності і забезпеченого рівня добробуту, 
вона може виявитися фатально шкідливою в сучасних умовах 
поглиблюваної кризи.

Модель «соціального ринкового господарства», яка виправ
дала себе в умовах тривалої підготовчої роботи на основі відповід
ного рівня культури виробничих відносин на Заході, може вияви
тися деформованою і навіть дещо «реакційною» в Україні, де 
щойно з’являються перші паростки ринкових відносин. Кампа
нійський підхід до масового створення «народних підприємств» 
(які самі по собі відповідають довгостроковим цілям створення 
безкласового суспільства) в наших умовах мафіозно бюрократи
зованої дійсності загрожує тим, що елементи «соціального рин
кового господарства» можуть бути витіснені традиційними еле
ментами «соціального промислово-феодального господарства».

До того ж це витіснення і відповідатиме традиційним 
нахилам трудящих до патерналістської політики держави, їх 
традиційному розумінню соціальності — «начальству видніше» 
(хіба що це буде вже своє, «суверенне» начальство). Певною 
гарантією недопущення такого становища може стати саме 
багатоукладність соціально-економічного життя, недопущення 
монопольного становища якогось одного укладу, зокрема при
скорене творення «зон вільного підприємництва» із залученням 
Іноземного капіталу й технологій, які виконуватимуть роль 
своєрідної «противаги» спробам вітчизняної бюрократії рестав
рувати «реальний соціалізм».

Щоб усвідомити природу «третього шляху», його роль у 
побудові «соціального ринкового господарства», треба змінити 
підхід до розуміння соціалізму як можливого за даних умов 
«ладу», вбачаючи в ньому нині лише надійний метод послідовної 
самоорганізації суспільства з метою подолання класової біполяр
ності. Соціалізм не є наслідком різкого розриву з капіталізмом, 
а процесом його еволюційного самозаперечення і творення тих
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форм власності й відповідних їм форм державного контролю, 
які забезпечують стабільність 1 стійкість руху до «безкласовості».

Отже, виходячи із ситуації кризового стану в Україні, 
програма-мінімум нині мала б зводитись до доктрини «соціальної 
держави», орієнтованої на гарантоване забезпечення основних 
потреб людей з боку корпоративного суспільства, корпоратизо- 
ваних підприємств. Це стосується насамперед добробуту, галузей 
охорони здоров’я, освіти, пенсійного забезпечення тощо. Під цим 
кутом зору досить продуктивною є соціал-демократична ідея та 
вироблена на її основі державницька стратегія, що концентрує 
увагу на завданнях і обов’язках держави щодо своїх громадян.

Побудова ж «соціальної ринкової економіки» буде вже для 
України програмою максимум, розрахованою на більш тривалий 
період. Довгострокова державницька доктрина, що грунтується на 
ідейних засадах поміркованого консерватизму, має передбачити 
створення умов для ефективної господарської діяльності осіб, які 
вЖс реабілітувалися після наркозу тоталітаризму. Самі собою такі 
умови не складуться, а бездіяльність держави в цій сфері, як ми 
наочно пересвідчуємося, еєдє до економічного хаосу. Тільки завдя
ки державним заходам щодо стимулювання творчої активності гро
мадян, врешті-решт виникнуть передумови для переходу від соці
ального забезпечення громадян державою до безпосередньої участі 
самих заінтересованих людей у розв’язанні своїх насущних потреб.

Хотілося б завершити аналіз проблеми соціальним прогнозом. 
Нині вже є самоочевидним, що ліберальна доктрина «шокової 
терапії» зазнала в Україні банкрутства, а подальша еволюція 
лібералізму в бік його радикалізації, очевидно, може призвести 
до вкрай небажаного, конфліктного варіанту розвитку подій.

Якщо цього пощастить уникнути, то поміркований консер
ватизм має всі перспективи стати однією з основних політичних 
течій України. В його руслі відбуватиметься конкурентна 
боротьба між угрупованнями християнсько-демократичного, з 
одного боку, та соціал-демократичного спрямування, — з другого. 
Щодо політичних сил лівого крила, то їм ще потрібно буде 
подбати про те, як подолати алергію суспільства на саме слово 
«соціалізм». Втім, хто знає? На хвилі подальшої, ломпснізації 
населення, що викликає дух реваншу і реставрації, можливо 
ідея соціалізму ще й дас,ть певні переваги партіям соціалістів 1 
комуністів. За умови, звичайно, що вони чіткіше визначать 
профіль своїх партій на загальному тлі досить-таки безликої 
партійної палітри нашого сьогодення.

150



На кінець і994 року, за даними соціологічної служби 
Соціс-Гелап, впевненість населення в том.у, що комуністи 
зможуть вивести країну з кризи, якщо вони прийдуть до влади, 
була досить непоказна: так — 6,4 відсотка; скоріше так —10,3; 
скоріше ні — 21,2; ні — 45,7; не знаю —16,5 відсотка опитуваних. 
Однак було б необачно трактувати ці дані як свідчення того, 
що комуністичний рух втратиз перспективи на майбутнє.

Крім традиційно сильної організаційної сторони їх діяльності, 
перспективність всіх партій лівого крила полягає у високому інте
лектуальному потенціалі марксизму, якщо він буде творчо пере
осмисленим і позбавленим нашарувань східної ортодоксальності.

Нині серйозні наукові сили європейських дослідників, на
приклад, в Нідерландах, опрацьовують унікальний проект 
першого повного видання робіт Маркса і Енгельса. В результаті 
повинно з’явитися «історикс-критичне видання» спадщини кла
сиків марксизму. Проект розрахований на 20 років. Завдання 
нідерландських, німецьких та російських спеціалістів буде 
полягати в реконструкції нсфальсифікованого Маркса. Те, що 
вчора було справою політичної віри, сьогодні має стати 
предметом тверезого аналізу. До 2015 року буде підготовлено 
до друку майже 100 томів — адже більша частина робіт Маркса 
і Енгельса ще ніколи не публікувалась. Більше того, їх навіть 
ніхто не читав. Але все це—в перспективі, бо процес інтелек
туального зростання партійних рядів є справою не одного дня. 
В ближчому ж часі партії лівого спрямування являтимуть собою 
швидше своєрідну форму фундаменталізму. Тут можна провести 
(дуже умовно!!!) певну паралель із ісламським фундаменталізмом. 
В умовах репресій і форсованої лібералізації він набуває своїх 
крайньоекстремістських форм (Іран, Ірак, Алжир).

В умовах же Тунісу, наприклад, ісламський фундаменталізм 
не став злозіщою силою, а набув форм природного протесту 
мас проти форсованої лібералізації та вестернізації, боротьби за 
духовні першоджерела народної самобутності, став спробою 
об’єднання маргіналів, залучення їх в процес національного 
розвитку на шляхах економічних реформ і формування стійкого 
середнього класу, кровно заінтересованого в стабільності і 
процвітанні країни. При сприянні експертів МВФ за останні 
роки темпи росту .валового національного продукту в Тунісі 
склали 7 відсотків, а абсолютна бідність населення скоротилася 
з ЗО' до 6,5 відсотка. Отже, до масових фундаменталістських 
рухів слід ставитися із належною увагою і розумінням.
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Хід подій на терені колишнього СРСР підтвер- 
. ■» джує правильність історіософської концепції

А.Тойнбі щодо основних фаз циклічного роз- 
витку цивілізації. Розвій суспільного організму., в тому числі й 
цивілізації, неминуче поєднаний з поглибленням його диферен
ціації. І навпаки, криза та процес розпаду суспільства харак
теризуються наростанням у ньому біполярності, розмежуванням 
по лінії «верхи» — «низи», що й доводить до надлому цивіліза
цій. Це трапилося і з Радянським Союзом.

У цілому надлом радянського суспільства був наслідком усу
нення з історичної сцени творчої меншості внаслідок відсутності 
у верхах кадрової ротації, припливу туди молодих повнокровних 
сил з низів. Політичний олімп окупувала правляча (але не 
творча!) меншість, що намагалася силою утримати привілеї, яких 
не була гідна. Не дивно, що широкі верстви населення відвер
нулися від проголошуваних нею ідеалів. Одні й другі почали 
робити ставку на насильство, 1 це зумовило розпад СРСР.

Авангардні позиції в новоутворених державах зайняли 
динамічні, рекрутовані з широких народних мас творчі меншини, 
куди влилися й окремі творчі одиниці з правлячої меншості. 
Вони утворили широке коло осіб, душі яких були збентежені 
відкриттям, що їм доведеться прожити своє життя в умовах 
соціального розпаду. Драматизм цих рухів полягає в тому, що 
вони глибоко усвідомлюють трагедію перехідного моменту і 
вдаються до Утопії як «соціального клею», який зміг би 
мобілізувати й згуртувати суспільство в процесі пошуку виходу 
з кризової ситуації.

При цьому одне радикальне крило починає сповідувати 
стиль життя, яким він був, на думку його представників, колись 
у Минулому. Інше — висуває ідеали ще незвіданого світлого 
Майбутнього. Як архаїзм перших, так і футуризм других 
призводить, урешті-решт, до руйнівного насильства, визначаючи 
в політичній палітрі крайньо правий і крайньо лівий екст
ремістські фланги.

Спостерігаючи за нинішнім політичним протистоянням в 
Україні протилежних екстремістських угруповань — «синьо-жов- 
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тих» і «червоних», віддаєш належне глибокому проникненню 
А.Тойнбі у сутність двох великих Утопій — архаїчної та футу
ристичної. «Перша спроба втекти від нинішнього— це повер
нутися обличчям до Минулого». В Україні, як ми пересвідчилися, 
це привело до помітної дискредитації рухів, що сповідують 
націоналістичну ідею. Проте ж 1 комуністичний футуризм, за 
визначенням А.Тойнбі, — «не лише психологічно менш природ
ний, ніж архаїзм, він ще й більш складний для реалізації. 
Причина тут корениться в тому, що архаїзм уперше з’являється 
в рядах правлячої меншості, тимчасом як футуризм — пород
ження внутрішнього пролетаріату». В умовах люмпенізації 
населення він являє собою спробу насильницького стрибка у 
невідоме майбутнє, який у разі успіху призведе до соціалістичної 
революції, що, не досягнувши, врешті-решт, своєї утопічної мети, 
неминуче перейде потім у реакцію.

Сподівання на вихід з кризи А.Тойнбі пов’язує із соціальними 
рухами, які йдуть по шляху відокремлення від екстремістських 
сил, усамітнення, підготовки й згуртування глибоких реформа
торських рухів. Спочатку така позиція може здатися пасивною. 
Все ж, зауважує А.Тойнбі, «на відміну від архаїзму та футуризму, 
усамітнення й реформація являють собою реакції на надлам 
цивілізації, виражені у формі росту». Іншими словами — «рефор
мація стає зрозумілою як реакція на безумство футуризму».

Мудрість реформації набувається не в умовах цілковитог 
пустельництва (не слід так буквально розуміти слово «усаміт
нення»), а у відході від середовища правлячої агонізуючої 
меншості й активному спілкуванні з пролетаризованими масами, 
що й стає сприятливим стимулом для пошуків успішної відповіді 
на виклик історії. У такий спосіб всередині цивілізації, що зазнає 
процесу розпаду, закономірно відшукуються моделі цієї відповіді 
та претенденти на роль рятівника. Останні повинні пройти через 
внутрішній катарсис, усамітнення та переосмислення ситуації з 
тим, щоб віднайти конструктивну ідею виходу із становища, в 
якому опинилося суспільство. Можливості реформаторів досить 
обмежені, проте вони покликані зробити те, на що спроможні 
в даний момент, а саме надати розколові бодай більш-менш 
упорядкованих форм завдяки пошуку шляхів конструювання 
універсальної держави. І тут без розуміння історіософії суспіль
ства їм не обійтись.



Нинішні три роки незалежності України знову 
постскриптум наочно довели, ідо ми так і не переосмислили 

свого історичного досвіду, залишаючись у поло
ні інерції суспільних процесів. За гаслами про розквіт України 
ми дійшли стану варварського нагромадження первинного капі
талу (насильство, грабіж, крадіжки, спекуляція, корупція, шан
таж і зловживання владою), посиленого атрофією політичної 
влади. Це й призвело вже до часткового знецінення самої ідеї
української державності.

Яка ж причина таких негативних наслідків? Слід погодитися 
з тією точкою зору, що в першу чергу це пов’язано з відсутністю 
уявлення про нову для України модель суспільства. Ми почали 
шлях незалежності, не маючи наукової концепції самої неза
лежності. Серйозні перетворення в суспільстві неможливо про
водити без науково обгрунтованого стратегічного курсу, загаль
ного плану структурної політики, яка грунтувалась би на 
передбаченні, на власних умовах і можливостях, на зако
номірностях уже набулого в інших країнах досвіду.

Тобто українське суспільство вже вкотре продемонструвало, 
що воно в більшій мірі все ще є об’єктом, а не суб’єктом історії. 
Інерція суспільного поступу все ще тяжіє над нами. І лише 
пс юсмислення історичного досвіду може зарадити нам у 
нашому клопоті.

Кон’юнктурно-заідеологізований підхід до трактування віт
чизняної та всесвітньої історії неминуче веде до ірраціональних 
практичних кроків у політиці. На цьому шляху ми неминуче 
прийдемо до того, що сліпі сили інерції історичних циклів знову 
підхоплять нас і стихійно поведуть по шляху інверсійного 
(маятникового) розгойдування суспільства, поглиблюючи розкол, 
дисбаланс і трагізм різких поворотів від вічового до авторитар
но-тоталітарного ' ідеалу суспільства, і навпаки.

Щоб уникнути цього, ми маємо дійти істини, що у нас одна 
вітчизняна історія і ми, повинні ставитись до неї шанобливо. 
Вона має розумітися як складний суспільний процес, який 
містить в собі прогресивний (хоч і трагічний) розвиток. Таке 
розуміння має доповнюватися і високопрофесіональним вивчен-
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ням сучасних соціальних процесів та стану громадської думки, 
вивченням, яке б не підлягало кон’юктурному пресингу з боку 
властей чи грошового мішка.

Досвід радянського суспільства засвідчує, що його драма
тичний розвал був у значній мірі запрограмований низьким 
теоретичним рівнем усвідомлення соціальних процесів з боку 
владних структур, які намагалися осягнути їх лише на примі
тивному емпіричному рівні шляхом спроб і помилок. Теоретична 
думка, як про . це визнавав вже Ю. Андропов, навіть не 
наблизилась до розуміння суспільства як складної соціокуль- 
турної реальності. ,

Слід би давно зрозуміти, що аналіз суспільного процесу 
неможливо провести на основі застарілої методології викладу 
фактів у їх послідовності. Необхідно спрямувати головну увагу 
на вивчення рушійних сил цих соціальних змін у процесі 
становлення людини як суб’єкту історичного поступу, здатного 
пізнавати і долати соціокультурні протиріччя.

Маятниковий, інверсійний тип мислення відразу драматизує 
соціальну обстановку, як тільки одна із владних структур заявляє 
— є лише один варіант реформ, і альтернативи йому немає. Це 
є свідченням про відмову від пошуку «серединної культури» 
мислення, яка тільки й зможе забезпечити пошук істини.

Законодавча і виконавча гілки влади принципово відмінні 
за ідеологією та внутрішньою логікою розробки і реалізації свої 
повноважень. Проте вони рівноцінні як в своїй легітимності, так 
і в своєму функціональному призначенні. Більше того, це є дві 
рівноцінні частини однієї і тієї ж державної влади, які не існують 
одна без одної. Саме Верховна Рада є тим полем, де представлені 
всі вектори суспільно-політичних сил держави. Саме у Верховній 
Раді, врешті-решт, і повинна складатись рівнодіюча цих векторів 
задля забезпечення суспільного консенсусу.

Без забезпечення такого консенсусу дії виконавчої влади 
сприйматимуться як імпровізація чи каприз якоїсь однієї 
суспільної групи, що встановлює свої правила гри, за яку 
доведеться врешті-решт розплачуватись всьому суспільству.

Отже — лише компроміс високого професіоналізму. Інакше 
сліпа інерція історичного процесу розхитає маятник інверсії до 
громадянського протистояння.
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