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ВІТАННЯ З ВИХОДОМ ПЕРШОГО ВИПУСКУ
“ВІСНИКА ЛЬВІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ.

СЕРІЯ СОЦІОЛОГІЧНА”

I. О. Вакарчук,
Ректор

Львівського національного університету
імені Івана Франка,

професор

Цей “Вісник” є дев’ятнадцятим з черги
видань такого ґатунку у Львівському
національному університеті імені Івана Франка.
Його започаткування –  прояв визнання
високого фахового рівня соціологів
Франкового університету і водночас сподівань
на інституціональне оформлення львівської
соціологічної школи. Бажаю упорядникам цього соціологічного видання
творчої наснаги у справі розбудови соціологічної науки та зростанні її
внеску у творення громадянського суспільства в Україні.

Вільям Дж. Стейплс
(William G. Staples),
професор,
декан факультету соціології

Канзаського університету (США) Greetings
from the Department of Sociology at the University
of Kansas, USA! We are very excited to see the
advancement of Sociology at Ivan Franko National
University of L’viv and wish you the best and
extend our hand in friendship and support for your
endeavors.
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 Є. І. Головаха,
доктор філософських наук,
головний науковий співробітник,
завідувач відділу
соціально-політичних процесів
Інституту соціології НАН України

Вітаю  з і  створенням  “Вісника
Львівського ун іверситету.  Серія
соціологічна”. Переконаний, що заснування
цього наукового видання стане ще одним
успішним кроком до інституціоналізації

соціології у західноукраїнському регіоні, а відтак – і до збагачення та
поглиблення наукового  діалогу в українській академічній спільноті.

Мехранджиз Наджафізадег
(Mehrangiz Najafizadeh),

професор факультету соціології
Канзаського університету (США)

Because of the dedication and
commitment of the faculty at Ivan Franko
University, the discipline of Sociology has been
established as an important element in the
univers ity curr iculum. We commend the
faculty for their many accomplishments and
for making major contributions that will greatly
benefit university students and Ukrainian
society more broadly both now and in the future. It is our honor to know
and to work with these distinguished colleagues at Ivan Franko University.
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 П. В. Кутуєв,
доктор соціологічних наук,

професор кафедри соціології Національного
університету

“Києво-Могилянська академія”

Заснування соціологічної серії Вісника
Львівського університету є закономірною
стадією розвитку львівської соціологічної
школи, засновником та провідником якої є
професор Н.Й. Черниш. Цілком певно, що
академічний журнал стане осердям наукової
школи. Переконаний, що “Вісник” не лише
стимулюватиме розвиток публічної сфери для соціологів Західного регіону,
а й торуватиме шлях загальнонаціональним інтелектуальним дискусіям.
Львівських соціологів характеризує як ерудоване володіння концепціями
соціологічної теорії, так і здатність вишукано застосовувати ці концепції у
поєднанні з релевантною методологією. Львівські соціологи багато часу і
сил присвятили новаторському за формою та змістом дослідженню проблеми
регіональної ідентичності. Поява цього “Вісника” сприятиме діалогу поміж
різними соціологічними школами, кожна з яких має власну ідентичність,
відтак, розбудову української соціології як такої.

Казимiра Вудз,
професор габілітований,
доктор соціологічних наук,
завідувач кафедри соціології
Вищої школи бізнесу,
професор університету Сілезії
(Республіка Польща)

Dear Colleagues, I am very pleased  to hear
about the progress of your new journal “Visnyk
of L`viv University. Series Sociological”. It is a
great honour to me to be invited as a member
of the Editorial Board. I am  persuaded that there

is a need of  closer  cooperation between  Polish and Ukrainian sociologist and 
I  believe  that the  new journal will  be  very helpful  to the developpment  of
this cooperation. I wish you great success.   
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Н. В. Костенко,
доктор соціологічних наук,
старший науковий співробітник
Інституту соціології НАН України

Вітаю створення “Вісника Львівського
університету. Серія соціологічна”. Вважаю, що
заснування журналу спричиниться до
активізації та поглиблення професійної і творчої
розмови  про сучасне суспільство, чим,
власне, і є соціологія.

І. Ф. Кононов,
доктор соціологічних наук,

завідувач кафедри  філософії та соціології
Луганського національного педагогічного

університету  імені Тараса Шевченка

Початок  нового соціологічного часопису –
це ще один крок до інституціоналізації незримої
республіки  соціологів в Україні. Нині для нашого
співтовариства  особливо бажано мати значну
кількість таких “агор”. У світовій соціології йде
процес самоперевизначення. Мінливими стали
межі нашої науки, знову частково невизначене її
місце серед інших суспільних  наук. У старій
“дискусії  факультетів” соціологія  змушена  доводити свої можливості. Все це
пов’язано з тим, що панівний сьогодні проект соціології склався як відображення
першої модернізації, переходу від традиційного до індустріального суспільства.
Саме тому образ суспільства в цьому проекті підсвідомо зливається з образом
нації, національної держави. Всі ці візії були економоцентричними. Людство ж
сприймалося  як система/сукупність чарунок – національних держав.

 Формування  інформаційного суспільства ,  глобалізація  та
регіоналізація проблематизували подібний образ соціального світу, що
призвело до проблематизації і самого єства  соціології. Виникли нові
теоретичні  тяжіння між  соціологією  та  географією ,  соціологією   та
екологією, соціологією та  математикою ... В межах світового соціологічного
співтовариства склалася ситуація  множинності соціологій. Ряди соціологів
поповнилися  представниками інших  наук. Старше покоління  нашого
наукового  цеху часто ці  зміни сприймає трагічно. Але  це – криза  переходу.
Добре, якщо новий  львівський  соціологічний журнал зможе в цій кризі
знайти мотивацію  для  творчого  пориву  думки ,  який  і  сприятиме
формуванню нового проекту соціології.
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Н.Й. Черниш,
доктор соціологічних наук,
проф., зав. кафедри
історії та теорії соціології
Львівського національного університету імені
Івана Франка

ВСТУПНЕ СЛОВО РЕДАКТОРА
      У науці, як і в житті, усе має порядок: на підготовленому ґрунті зароджується

ідея, визрівають потужні внутрішні імпульси для її розвою, виникають сприятливі умови
її існування, з’являється зовнішнє середовище, де ця ідея набуває своєї ідентичності в
змаганні з іншими і, нарешті, інституційно оформляється. Так сталося і з ідеєю
запровадження у Львівському національному університеті соціології як академічної
науки. Для цього була певна основа у вигляді дослідницького осередку – соціологічної
лабораторії, яка розпочала  діяльність ще 1964 р. і проводила вивчення різноманітних
аспектів навчального процесу у дозволених тоді для цього межах. Як її керівник  з
1977 по 1988 рр., добре пам’ятаю, яке роздратування викликали у парткомі спроби
з’ясувати думку студентів щодо навчально-виховного процесу або оцінювання ними
роботи викладачів. У 1991 р. створено кафедру соціології на економічному факультеті,
та, мабуть, пуповина, що з’єднувала тоді соціологію й економічну науку, виявилася
заміцною для виокремлення самостійного соціологічного наукового та академічного
напряму.

 Символічним був початок ХХІ ст., коли в університеті з’явилася група молодих здібних
науковців, які розпочинали діяльність у межах різноманітних соціогуманітарних наук, проте
згодом усвідомили, що поле їхніх зацікавлень – це сучасне українське суспільство. Не
випадковим було й згуртування цієї спільноти на історичному факультеті Львівського
національного університету імені Івана Франка, оскільки століття тому молодий тоді, але
вже відомий український історик, професор цього університету Михайло Грушевський
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почав розробляти свій історико-соціологічний метод. Його основна думка полягала у тому,
що жодні сучасні процеси, явища і структури неможливо зрозуміти без опертя на дослідження
їхніх історичних коренів та генези. Відтак з’явилася його праця “Початки громадянства.
Генетична соціологія”, де вчений виклав головні принципи цього методу. Після поразки
національно-визвольних змагань 1917–1920 рр. М. Грушевський заснував в еміграції, у
Відні, Український соціологічний інститут. Коли ж більшовицькій владі вдалося вмовити
його повернутися на Україну, то перша ж промова, яку відомий український історик і
громадсько-політичний діяч виголосив після повернення на батьківщину (березень
1924 р.), була присвячена його мрії – відкриттю на українських теренах Інституту соціології.
На жаль, не судилося. Протягом довгих років українська соціологія могла плідно розвиватися
тільки за межами країни.

 Лише після проголошення незалежності України виникли умови для створення
повноцінної науки про суспільство – соціології, що виразилося в її інституціоналізації як
наукового, так і академічного напряму. Однак декларація такого статусу в 1990-х ще не
означала автоматичної появи на теренах країни науковців і викладачів, які б могли плідно
розвивати цей напрям після десятиріч панування історичного матеріалізму як теоретичної
бази соціології часів СРСР, а також позбавити соціологію ролі “служниці” марксизму-
ленінізму. Мав минути час; мали з’явитися нові сили; мало відбутися їхнє ознайомлення з
надбаннями світової соціології та науковим доробком вітчизняної соціологічної думки.
У Львівському національному університеті ці молоді сили згуртувалися довкола кафедри
етнології історичного факультету (більшість з них — випускники саме цього факультету і
добре ознайомлені з ідеями М. Грушевського). Тут 2001 р. за енергійної підтримки декана
доц. Р.  Шуста відкрито спеціалізацю “Історія та теорія соціології” як реалізацю наукового
заповіту М. Грушевського, а 2002 р. створено кафедру з такою ж назвою.

Спочатку нас було усього троє – я і двоє моїх молодших колег: В. Середа та
В. Сусак; крім завідувача кафедри, усі співробітники були аспірантами. Нині на кафедрі
працює 12 викладачів, навчається сім аспірантів і 140 студентів, а серед викладачів вісім
осіб мають захищені дисертації. Щороку по нашій кафедрі відбувається захист кількох
кандидатських дисертацій; затверджено теми трьох докторських дисертацій. Паралельно
по кафедрі соціології економічного факультету відбулися захисти докторської дисертації
Ю. Пачковського та низки кандидатських дисертацій; готує до захисту докторську
дисертацію Н. Коваліско.

До формування соціологічного середовища спричинилося й створення та
функціонування Центру розробки міждисциплінарних магістерських програм з соціології
та культурології при університеті, частина випускників яких працює викладачами на двох
зазначених кафедрах чи навчається в аспірантурі. Центр слугував інноваційним
майданчиком, де зустрічалися і співпрацювали дослідники різних країн, формувалося
нове покоління обізнаних з найліпшими українськими та західними стандартами вищої
освіти викладачів, яким притаманний широкий світогляд та студентоцентричний підхід
у викладанні.

З 2006 р. в університеті розпочав роботу Центр моніторингу, наукове керівництво
яким забезпечує наша кафедра. У травні 2006 р. силами соціологів нашого університету
проведено Перший львівський соціологічний форум, який зібрав понад 80 учасників
і здобув статус міжнародного (у його роботі брали участь також вчені і дослідники з
Польщі, Росії та США). Ми задекларували наміри проведення вже другого такого Форуму
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у 2008 р. і прагнемо зробити його щорічним, широко залучаючи до участі не тільки
соціологів Західної України, де симпозіумів такого ґатунку наразі ще обмаль, а й з інших
областей країни.

 Як бачимо, соціологія у Львівському національному університеті імені Івана
Франка не тільки звелася на ноги, а й набула своїх специфічних рис; дедалі чіткіше
вимальовується її ідентичність, вона стає помітною у науковому середовищі, несхожою
на інших. Мені вона бачиться академічною за духом і ґрунтовністю досліджень та
викладання, з виразним європейським акцентом і водночас глибоко українською за
ідейними засадами і спрямуванням. Звичайно, велика заслуга у такому стрімкому
становленні львівської соціологічної школи належить ректорові університету, проф.
І. Вакарчуку. Оформленню соціології у Львівському національному університеті сприяли
проректор М. Зубрицька, а також проректори М. Лозинський та Б. Котур. Також
треба подякувати тим провідним ученим Львівського національного університету імені
Івана Франка, які протягом довшого часу співпрацювали з нами у творчих наукових
командах і безпосередньо долучилися до становлення соціології в ньому; вони дали
згоду бути представленими у редколегії Вісника.

Реалізація всіх перелічених вище задумів була б неможливою без вагомої допомоги
українських соціологів з академічних та наукових центрів нашої країни. Ми вдячні
передусім науковцям Інституту соціології НАН України, які не лише підтримували
наші починання, а й активно залучали львівських соціологів до спільних міжнародних
наукових досліджень, конференцій і публікацій. Працівники Інституту неодноразово
долучалися до керівництва нашими аспірантами, а згодом – і до захистів ними
дисертацій, виконували фахову експертизу наших наукових та методичних матеріалів.

Нині двоє найліпше фахово підготованих молодих викладачів кафедри (кандидати
соціологічних наук, доценти В. Середа та О. Демків) є науковими співробітниками
цього провідного інституту країни. Тому не дивно, що цей інститут так рясно
представлений провідними науковцями у редколегії нашого Вісника.

 Ми висловлюємо щиру подяку соціологам Харківського національного університету
імені В. Каразіна та його ректорові, докторові соціологічних наук, проф. В. Бакірову, а
також багатьом харківським соціологам за сприяння у наукових дослідженнях та в розвитку 
бакалаврських, магістерських і докторантських програм із соціології. Наше співробітництво
розпочалося ще 1978 р. з виконання низки спільних проектів під проводом проф. О.
Якуби і триває досі на засадах спеціальної програми в межах Угоди про співробітництво
між нашими університетами.  Завдяки підтримці та доброзичливим, але водночас критичним
рецензіям харків’ян Вісник набуває виразності.

Не можна не згадати також багатьох провідних українських соціологів – як
київських, так і з інших міст України, які підтримували, сприяли у наукових
дослідженнях та вироблені методологічного і методичного забезпечення навчального
процесу; це передусім вчені-соціологи  Національного університету “Києво-
Могилянська академія” та Київського національного університету імені Т. Шевченка,
які також гідно представлені серед членів редакційної колегії Вісника разом з нашими
колегами із Чернівців і Луганська.

Російські соціологи з провідних наукових центрів Москви, мабуть, уперше
асоціювали Львів із соціологією на міжнародній конференції у лютому 2007 р.,
присвяченій пам’яті двох видатних учених – Н. Паніної та Ю. Левади. Саме на цій
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конференції, до організації та проведення якої безпосередньо причетна доц. В. Середа, а
на ній також виступили викладачі кафедри, виявилося, що у соціологів обох країн є
дуже багато спільного в розумінні та вивченні посткомуністичних суспільств. Упродовж
2007 р. окреслено можливі точки дотику у співпраці, яка, я вірю, не забариться.

Міцнішає співробітництво соціологів Львівського національного університету імені
Івана Франка із західними колегами. Хронологічно першим соціологічним осередком у
США, який допомагав нам звестися на ноги, був факультет соціології університету
Мічиган, а також Центр російських і східноєвропейських студій цього університету.
Саме за допомогою д-ра соціології, проф. М. Кеннеді та д-ра соціальної психології
О. Маланчук ми почали проводити порівняльні соціологічні дослідження ідентичностей
населення Львова і Донецька, підсумки якого будуть оприлюднені наприкінці 2007 р.
видавництвом “Критика” як окреме число часопису “Україна модерна”. Цей університет
представлений серед членів редколегії нашого Вісника д-ром О. Маланчук.

З початку 1990-х років розпочалася наша співпраця з соціологами та політологами
університету Канзас (США). Оскільки між нашими університетами є угода про
співробітництво і наукові обміни, то низка молодих перспективних соціологів кафедри
історії та теорії соціології ЛНУ побували у місті Лоренс, де розташований цей університет,
і пройшли відповідний вишкіл на факультеті соціології. Для нас університет Канзасу
був цікавим партнером з двох причин: лише в цьому університеті готують магістрів з
українських студій, а також саме тут ще 1891 р. відкрито першу в США кафедру
соціології під керівництвом проф. Ф. У. Блекмора (F. W. Blackmar), згодом обраного
дев’ятим за порядком президентом Американської соціологічної асоціації. Спільними
зусиллями обох університетів у Львові в 2005–2006 рр. працювали міжнародні літні
школи з соціології та політології за участю провідних науковців як лекторів та аспірантів
і студентів Франкового університету як їхніх учасників. У редколегії Вісника соціологи
університету Канзас представлені деканом соціологічного факультету проф. В. Стейплзом
та проф. М. Наджафізадег.

Кілька років поспіль триває співробітництво з нашими польськими колегами, які
працюють на теренах Шльонська (або Сілезії); їхні наукові інтереси зосереджені довкола
студій ідентичності та пограниччя, що робить нас духовно спорідненими. Членом
редколегії нашого Вісника є проф. габілітована К. Вудз , а доробки молодих польських
соціологів представляє стаття докторанта П. Куласа.

Відтак настав час зробити наступний крок у реалізації ідеї, яка зародилася в нашому
середовищі далекого 2000 р., а саме — започаткувати видання соціологічного Вісника
Львівського національного університету імені Івана Франка. Ми почуваємося
спроможними на видання такого ґатунку щорічника, вкрай потрібного на західних землях
країни, де розвиток соціології набуває сьогодні пришвидшених темпів. Ми ще й ще раз
дякуємо нашим численним колегам за підтримку та моральну допомогу і закликаємо
долучити усі свої сили, наснагу і натхнення до праці в ім’я тієї академічної спільноти
нового типу, про яку ми всі так давно мріяли.
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Якщо підсумувати різні соціологічні інтерпретації ідентичності,  то можна дійти
висновку про те, що її можна розглядати мінімум у двох аспектах і говорити про два
типи ідентичності. По-перше, це ідентичності, наявні в суспільній свідомості (точніше,
в уявленнях індивідів про соціальний простір), які можна назвати номінальними, оскільки
(в ідеалі) вони усвідомлюються1 настільки, що можуть бути виражені (і виражаються)
у назвах – номінаціях2. По-друге, це ідентичності реальні – тобто ті позиції, які визначають
різні практики індивідів (“практичний” аспект соціального простору) безвідносно до
того, наскільки чітко вони усвідомлюються в уявленнях3. Інакше кажучи, реальні
ідентичності реальні в сенсі структурної визначеності й виявлення в практиках
безвідносно до їхнього розрізнення й виявлення у мові. Номінальні ж ідентичності
номінальні в сенсі розрізнення й виявлення в мові безвідносно до їхнього  “структурного
існування” і виявлення у практиках [див. 4].

Відповідно, розглядаючи регіональну ідентичність, треба передусім поставити
питання про те, чи існує регіональна ідентичність і, якщо так, то що її характеризує
1) як сукупність рис, пов’язаних з місцем проживання (ідентичність реальна) і 2) як
комплекс уявлень про належність до жителів певного регіону (ідентичність
______________________
© Мусієздов О.О., 2007

1 Найчастіше можна говорити не стільки про усвідомлення, скільки про відчуття власної соціальної
позиції – “sense of one’s place” (Е. Гоффман), яке, за словами П. Бурдьє, ближче до “класового несвідомого”,
ніж до “свідомості класу” в марксистському сенсі [1, с. 65].

2 Інша можлива назва для них – дискурсивні, такі, які пов’язані з певним баченням, інтерпретацією
соціальної реальності – дискурсом (див., наприклад, [2]).

3 Для нашого суспільства невідповідність реальних та номінальних ідентичностей є вельми актуальною
(див., наприклад, [3]).

ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ
Сер. соціол. 2007. Вип. 1. С. 11–21

VISNYK LVIV UNIV.
Ser. Social. 2007. № 1. P. 11–21
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номінальна). До другого належать також питання щодо актуалізації регіональної
ідентичності в свідомості (а відтак, і в поведінці).

У кожному разі залежно від обраних критеріїв можливо говорити  про існування якщо
не ідентичності як такої, то мінімум  про певну позицію в межах певної системи класифікації.
Методологічне питання, однак, полягає в тому, наскільки критерії, обрані дослідником,
виявляться значимими з погляду самих індивідів, що займають ці позиції.

У  дослідженні  “Національно-культурна ідентичність населення Слобідської України
XVІІІ – XXІ ст.”, яке проводить  кафедра українознавства Харківського національного
університету ім. В.Н. Каразіна,  опитано студентів першого курсу дев’яти харківських
вищих навчальних закладів. У грудні 2006 – січні 2007 року опитано 1278 студентів.
Серед них половина отримує гуманітарну або соціогуманітарну освіту, решта –  технічну
або природничу; чоловіки становлять 36%, жінки – 64%. Більшість респондентів -  колишні
жителі міст; до закінчення школи  в містах-обласних центрах проживали 46% опитаних,
у містах-районних центрах або інших – 30, у селищах – 13, у селах – 11%. Природно,
більшість респондентів (68%) – жителі Харківської обл., серед інших областей
переважають Донецька (6%), Луганська і Полтавська (по 5%), Сумська (4%),
Дніпропетровська та АР Крим (по 2%). Загалом представники цих областей становлять
87% опитаних, інші області представлені у вибірковій сукупності 1% і менше
респондентів.

На питання про власну національну належність 5% респондентів утрималося від
відповіді. Із тих, що відповіли, українцями себе вважають 73% опитаних, росіянами –
25%. Частіше опитані використовують російську мову, ніж українську, у власній родині
(67% проти 13%) та поза родиною (80% проти 11%)4.

У відповідях на запитання “Ким Ви себе відчуваєте в першу чергу?” абсолютна
більшість опитаних (73%) зазначила, що передусім відчувають себе громадянами України,
інші варіанти набрали менше 31% відповідей кожний, що може свідчити про сильну
громадянську ідентичність5 (табл. 1). Водночас 31% тих, що відповіли, відчувають себе
жителями свого міста/села/селища. Незважаючи на те, що власне регіональна ідентичність
(“передусім відчуваю себе жителем свого регіону”) займає лише дев’яте місце (13%),
можемо говорити й про значну регіональну ідентичність – кількість тих, хто обрав варіант
належності до жителів свого міста/села/селища або ж до жителів свого регіону, становить
519 осіб (41%), а обидва варіанти одночасно обрав кожний десятий опитаний.

Досить передбачуваними, з огляду на результати попередніх досліджень [5], є високі
показники альтернатив, пов’язаних із відчуттям себе представником свого покоління
(28%) і представником своєї національності (26%). До цього треба дати деякі коментарі.
Наприклад, у попередніх дослідженнях фіксували високий ступінь відчуття себе
передусім студентом, що ми інтерпретували як вплив ситуації опитування (проводили
безпосередньо в навчальному закладі) на  його результати . Нинішні ж
результати можемо інтерпретувати як особливості вікової групи, до якої належать
респонденти; молодь, iмовірно, має обмеженіший порівняно зі старшим поколінням
______________________

4 Додамо також, що варіантами відповідей  були “суржик” (у родині ним послуговуються 23% опитаних,
поза родиною – 14%) та “інша мова”. Респондент мав змогу обрати кілька варіантів відповіді.

5 Або національну, якщо мати на увазі політичну націю як адміністративно-територіальну спільноту
громадян певної держави.

Мусієздов О.О.
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Таблиця 1
Порівняння відповідей на питання “Ким Ви себе відчуваєте в першу

чергу?” та “Як би Ви змогли визначити в цілому свою самосвідомість?”,
% до тих, хто відповів

 набір стійких ідентифікацій, а належність до свого покоління виявляється однією з
найбільшe явних як загалом для групи, так і в конкретній ситуації опитування. Можливо
послатися також на так званий трансформаційний контекст, який, як вважають, багато в
чому визначає процеси, що відбуваються в нашому суспільстві. У цьому випадку маємо
на увазі, що соціальні зміни означають перетворення значень соціального світу,  а це
призводить до того, що замість одного “узагальненого іншого” (Дж. Г. Мід) наявні
різні й альтернативні “узагальнені інші”, чиї образи “втрачають виразність контурів, важко
розпізнаються або вгадуються внаслідок залучення до загального процесу змін, а
найчастіше й зовсім відкидаються як щось, що втратило авторитет і вплив” [3, с. 12–
13]. Тобто, по суті, є криза легітимації: інстанціям, які в “нормальному” суспільстві
забезпечують єдність бачення (визначення) соціальної реальності, відмовлюють у довірі.
Отже, індивіди самі по собі, на свій страх і ризик, змушені орієнтуватися і діяти без
чітких гарантій і розпізнавальних знаків у рухливій і незрозумілій стихії соціальної
реальності [3]. У зв’язку з цим саме й фіксують певне звуження “свого” соціального
горизонту (який пов’язаний з тим, кому й чому можна довіряти, у чому можна знайти
якусь більш-менш тверду основу для орієнтації) – люди впізнають і визначають себе й
інших за допомогою або найближчого оточення (родини), або за допомогою максимально
загальних і явних характеристик (стать, вік, мова, етнічна належність). Сказане непрямо

У пошуках регіональної ідентичності

Варіант відповіді
Ким Ви себе
відчуваєте в
першу чергу?

Якби Ви змогли
визначити в
цілому свою

самосвідомість?

Громадяни України 74 69
Жителі свого міста/ села/селища 31 4
Представники Вашого покоління 28 18
Представники своєї національності 26 17
Представники людей Вашої професії 5 3
Православні 18 30
Слов'яни 15 23
Жителі Вашого регіону 13 17
Представники людей такої ж освіти, що й Ви 4 32
Радянські люди 3 8
Представники людей тієї ж віри, що й Ви 2 7
"Громадяни світу" 14 15
Європейці 15 15
Представники людей такого ж матеріального стану, що й Ви 2 3
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підтверджене й тим, що власне соціальні ідентитети розташовані наприкінці списку:
передусім відчувають себе представником людей своєї професії, представником людей
такої ж освіти або такого ж матеріального стану від 2 до 5% тих, хто відповів.

Водночас про своєрідну актуальність для молоді зачислення себе до “духовних”
або “культурно-духовних” спільнот свідчить частка тих, хто відчуває себе православними
(18%) і слов’янами (15%). Можна зазначити, що оскільки слов’яни найчастіше трактують
не тільки як етнокультурну спільноту, а й спільноту релігійну або навіть конфесіональну,
то можемо вважати ці варіанти відповіді близькими за значенням6; частка тих, хто обрав
або той, або інший варіант, становить 29%. Відчуття ж себе передусім європейцем та
“громадянином світу” перебувають на одному рівні (15 і 14%, відповідно) і суттєво
відстають від тих, які можна порівнювати з ними за територіальною або культурною
ознакою ідентичностей (громадянська, регіональна, національна).

Порівняємо розглянуті нами відповіді з відповідями на питання “Як би Ви могли
визначити в цілому свою самосвідомість?” (див. табл. 1). Якщо в попередньому
питанні ми фактично запитували про усвідомлювані об’єктивні подібності, то тут
ідеться про усвідомлювані суб’єктивні подібності, що більше передбачає
саморефлексію. Відмінності, які простежено у відповідях на ці запитання, саме й
дають підстави говорити про відмінності між, умовно кажучи, “зовнішніми” та
“внутрішніми” критеріями самовіднесення: я можу розглядати свою самосвідомість
як таку, що відрізняється від характерної для тих груп, до яких я належу. Проте у
зазначеному питанні, як і у питанні про відчуття власної належності, на першому
місці з великим відривом від інших стоїть позиція “громадянин України” (69%).
Цей збіг може свідчити про те, що Україна цілком відбулася як держава, оскільки її
громадяни відчувають спільність між собою й фактично визнають свій зв’язок з
нею на рівні самосвідомості7. Водночас наголосимо, що відчуття належності до
громадян України виявляється вище, ніж визначення своєї самосвідомості як
самосвідомості громадянина України (73% проти 69%, відмінність значима на рівні
5%). Ідеться, очевидно, про таке: співвіднесення себе із групами на підставі
самосвідомості передбачає, що й виділення цих груп саме по собі пов’язане скоріше
з “духовними” критеріями, про що свідчать і відмінності у відповідях між питаннями
(див. табл. 1). Наприклад, більша  спільність  самосвідомості порівняно з
самовідчуттям зафіксована щодо таких груп, як православні (30% проти 18%),
слов’яни (23% проти 15%), представники людей такої ж освіти (32% проти 4%),
радянські люди (8% проти 3%), представники людей тієї ж віри (7% проти 2%)8,тобто
груп, відношення до яких пов’язане не стільки з належністю, що об’єктивно фіксована,
скільки з особистісним самовизначенням. Потрапляння до цього списку варіанта “жителі
Вашого регіону” (17% проти 13%), імовірно, – з огляду на сказане – може свідчити про
те, що регіональну спільність розглядають скоріше як  спільність “духовну”,
______________________

6 Що підтверджено високими значеннями коефіцієнта кореляції Пірсона між цими позиціями у відповідях
на інші питання (0,490 – питання про ступінь належності до певних груп та 0,691 – питання про ступінь
важливості належати до цих груп).

7 З урахуванням матеріалів попередніх досліджень можемо навіть сказати, що йдеться про визнання
себе “продуктами” держави, оскільки громадянська самосвідомість формується за суттєвою участю держави
(зокрема, у школі під час вивчення історії України та української мови та літератури [5]).

8 Усі відмінності значимі на рівні 1%.

Мусієздов О.О.
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пов’язану більше із суб’єктивною складовою самовизначення, ніж з об’єктивною. У
цьому зв’язку привертає увагу дослідників той факт, що самосвідомість жителя свого
міста/села/селища (позиція, яку також можна інтерпретувати як показник регіональної
ідентичності) потрапила до іншого списку – груп, чиє існування, умовно говорячи,
“більш об’єктивне” (про що свідчить, як ми говорили, більше відчуття спільності
належності, ніж самосвідомості): громадяни України (73% проти 69%), представники
свого покоління (28 проти 18), своєї національності (26 проти 17), професії (5 проти 3)
і жителі свого міста/села/селища (31% проти 4%)9. Можна лише припустити, що жителі
свого міста/села/селища сприймаються як більше “відчутні” й “конкретні” (оскільки
зіштовхуватися з ними доводилося/доводиться щодня), спільність із ними набагато
“реальніша”, ніж досить абстрактна спільність самосвідомості. Додамо також, що поняття
“житель свого міста/села/селища” відсилає до місця походження та/або народження10,
а отже, є приписаним статусом, водночас “духовні” відмінності між тими, хто належить
до жителів того самого населеного пункту, досить часто підтверджувана в їхніх
повсякденних взаємодіях11.

У дослідженні респондентам також пропонували відповісти на запитання “Чи багато
у Вас спільного з ... ?” і “Чи Важливо Вам належати до ... ?”. Кожну альтернативу
оцінювали за п’ятибальною шкалою, що дало змогу виявити ступінь, відповідно,
спільності та важливості належності до запропонованих груп. Відповіді респондентів
наведено в табл. 2. Як бачимо, найбільші значення в обох питаннях набирають ті ж
варіанти, що й у питанні “Ким Ви себе відчуваєте в першу чергу?”: громадяни України,
жителі свого міста/села/селища, національності, представники свого покоління, тобто
такі, які характеризують зовнішні подібності. Далі йде варіант “жителі Вашого регіону”,
а потім варіанти: люди такого ж соціального стану, освіти й матеріального становища,
тобто знову зовнішні. Зазначимо також, що відчуття спільності з перерахованими групами
вище, ніж оцінка важливості належності до них. Це також підтверджує те, що зазначені
характеристики стосуються належності на підставі зовнішніх ознак: “я фактично вже
належу до цих груп, тому менше оцінюю важливість належності до них”. Навіть
розташована наприкінці списку позиція “радянські люди” свідчить про те, що деякі
респонденти, хоча фактично й зараховують себе до цієї спільноти, але оцінюють важливість
належності до неї набагато менше (що не дивно). Крім цього варіанта, наприкінці списку
______________________

9 Усі відмінності значимі на рівні 1%, окрім альтернативи, що стосується професійної групи, для якої
відмінність значима на рівні 5%.

10 Останнє, зокрема, часто відтворене у різних документах. Зазначимо також про значимість “місця
походження” для студентів, що приїхали і інших міст, особливо першокурсників.

11 Подобна ситуація простежена і щодо двох інших логічно взаємопов’язаних альтернатив –
“Представники людей Вашої професії” та “Представники людей такої ж освіти, що й Ви” (значення коефіцієнта
кореляції Пірсона між цими позиціями у відповідях на інші запитання становить 0,544 – запитання про
ступінь належності до цих груп та 0,745 – запитання про ступінь важливості належати до цих груп). У
першому випадку спільність самосвідомості дещо менша від самовідчуття належності (3% проти 5%), у
другому – навпаки, істотно більша (32% проти 4%). Стосовно першого співвідношення можна висунути
гіпотезу про те, що у свідомості респондентів (конкретна) професія потрактована в інструментальному
плані (тобто як певний засіб, який, імовірно, міг би бути й іншим), отже, самосвідомість (тим більше
“самосвідомість в цілому”) має бути щодо неї порівняно автономною (нагадаємо, що опитування проводили
серед першокурсників). У другому випадку, можливо, маємо прояв того, що слабко відчуваючи свою
належність до представників людей тієї ж освіти, опитані, однак, визнають значимість освіти для особистісного
самовизначення, що не дивно для студентів вищих навчальних закладів.

У пошуках регіональної ідентичності
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 перебувають європейці, “громадяни світу” і люди своєї професії, причому оцінка важливості
належності до цих груп вища, ніж ступінь спільності з ними. Можна припустити, що ці
спільноти є для респондентів якщо не цілями соціальної мобільності (групами, належності
до яких варто прагнути), то референтними групами (що особливо явно видно у випадку
професійної групи). Особливо треба зазначити про потрапляння варіанта “жителі Вашого
регіону” (який, як ми відзначали раніше, може інтерпретуватися як такий, що має відношення
до “духовних” характеристик) у першу частину списку, у якій є, як бачимо, альтернативи,
що стосуються зовнішніх подібностей. Порівнюючи цей факт із аналізом запитань про
самовідчуття та самосвідомість, можемо говорити, що регіональна ідентичність, вочевидь,
поєднує в собі як зовнішні, так і внутрішні критерії ідентифікації.

Таблиця 2
Порівняння значень альтернатив у запитаннях “Чи багато у Вас
спільного з ... ?” і “Чи Важливо Вам належати до ... ?”

* відмінність значима на рівні 1% ** відмінність значима на рівні 5%
Зв’язок між запропонованими варіантами самовіднесення можна простежити за

допомогою факторного аналізу розглянутих ознак, результати якого наведені у табл. 3.
У випадку питання про ступінь спільності із запропонованими групами виділено п’ять
чинників. Перший чинник явно описуваний соціальними характеристиками (матеріальне
становище, професія, освіта, покоління, соціальний стан), другий – “духовно-релігійними”
(слов’яни, православні, люди тієї ж віри). Третій чинник стосується регіональної
ідентичності: жителі свого міста/села/селища, жителі свого регіону і – що цікаво –

Мусієздов О.О.

Варіант відповіді

Чи багато у Вас
спільного з ... ?

Чи Важливо Вам
належати до ... ?

середнє
средньоква-
дратичне
відхилення

середнє
средньоква-
дратичне
відхилення

   Громадяни України * 4,312 0,922 4,163 1,091

   Жителі свого міста/села/селища * 4,093 1,072 3,916 1,204
   Представники людей своєї національності 4,066 1,058 4,023 1,166
   Представники людей Вашого покоління * 4,061 1,059 3,747 1,217
   Жителі Вашого регіону ** 3,776 1,157 3,659 1,238
   Представники людей такого ж соціального стану, що й Ви * 3,653 1,168 3,233 1,271
   Представники людей такої ж освіти, що й Ви  * 3,644 1,235 3,444 1,293
   Слов'яни 3,418 1,363 3,354 1,331
   Представником людей такого ж матеріального стану, що й Ви * 3,410 1,307 2,886 1,274
   Православні 3,276 1,446 3,328 1,507
   Представники людей тієї ж віри, що й Ви 3,157 1,485 3,161 1,391
   Європейці * 3,083 1,205 3,235 1,312
   Представники людей Вашої професії * 3,038 1,477 3,235 1,354
   "Громадяни світу" * 2,782 1,521 3,232 1,422
   Радянські люди * 2,024 1,355 1,903 1,256
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радянські люди. Тобто належність до радянських людей виявляється пов’язаною з
регіональною ідентичністю12. Четвертий чинник – “національно-етнічний” (мають на увазі
націю як державно-політичну спільноту – громадяни України, а національність як етнічну).
І п’ятий чинник умовно можна назвати “космополітичним”, оскільки він містить ознаки
“європейці” й “громадяни світу”.

Трохи іншу картину простежено у випадку запитань про ступінь важливості
належності до запропонованих груп. Тут маємо чотири чинники, причому перший і
третій збігаються з першим і другим у попередньому випадку, які відображають,
відповідно, “соціальні” та “духовно-культурні” характеристики. Другий чинник поєднує
регіональну та національно-етнічну ідентичність (без позиції “радянські люди”).
І четвертий чинник становить ознаку “європейці” з негативною кореляцією з “радянськими
людьми”, тобто “європейці” та “не-радянські люди”, що видається досить показовим.
Ознака “громадяни світу” має максимальні, але незначні кореляції з першим
(“соціальним”) і третім (“духовно-культурним”) чинниками. Отже, європейська
ідентичність ціннісно протиставляється радянській, а ідентичність “громадянин світу”,
очевидно, викликає в респондентів проблеми з її інтерпретацією.

На підставі аналізу коефіцієнтів кореляції між розглянутими ознаками можемо
зазначити, що ціннісна картина світу (“важливо належати”) видається респондентам
набагато розмитішою порівняно з реальною. Зокрема, для ключових ознак “жителі
Вашого міста/села/селища” й “жителі Вашого регіону” коефіцієнт кореляції Пірсона у
випадку оцінки ступеня належності становить 0,490, а у випадку оцінки важливості
належності – 0,740, а це засвідчує, що на ціннісному рівні ці позиції розглядають як
вкрай близькі. Наприклад, в оцінці ступеня спільності ознака “представники своєї
національності” корелює лише з “громадянами України” (0,421), а в оцінці важливості
належності – з “громадянами України” (0,582), “жителями Вашого міста/села/селища”
(0,417), “жителями Вашого регіону” (0,389), а також з “людьми тієї ж віри” (0,372),
“слов’янами” (0,333), православними (0,332) і, що цікаво, – з “людьми такого ж
матеріального становища” (0,307). Однозначно слабкі кореляції зареєстровано тут лише
з “радянськими людьми” й “громадянами світу”, а це можна інтерпретувати як те, що ці
категорії на ціннісному рівні протиставлені “національності”. Додамо також, що кореляція
між ознаками “православні” й “люди Вашої віри”, яка є в обох випадках (оцінка ступеня
належності й важливості належності – відповідно, 0,572 й 0,602) непрямо свідчить, що
більшість респондентів є православними.
Цілком природні кореляції між оцінкою важливості належності до певноїспільноти й
оцінкою ступеня спільності з нею – значення коефіцієнтів кореляції Пірсона практично
для всіх груп перевищують 0,4. Однак максимальні значення тут стосуються  тих спільнот,
які ми раніше позначили як “духовні”: “православні” (0,705), “радянські люди” (0,653),
“слов’яни” (0,611) і “люди тієї ж віри” (0,601)13. Це може свідчити про те, що реалізація
ціннісного вибору можна розглядати як таку, яка не надто сильно пов’язана з фактичною
груповою належністю.
______________________
12 Цей висновок певним чином підтверджує результати порівняльних досліджень Сходу і Заходу України
(див., наприклад [2]).
13 Виняток тут становлять лише групи “жителі Вашого регіону” та “люди тієї ж освіти”, які також
виявилися раніше серед “духовних”, але у яких ці значення порівняно невеликі (0,485 і 0,393, відповідно).

У пошуках регіональної ідентичності
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Таблиця 3
Матриця факторних навантажень ознак

“Чи багато у Вас спільного з ... ?” і “Чи Важливо Вам належати до ... ?”

Отже, на підставі виконаного аналізу можемо дійти таких висновків.          По-перше, той
факт, що опитані досить чітко відчувають спільність з громадянами України й фактично
(Аналіз методом головних компонент. Варімакс обертання з нормалізацією Кайзера)
 визнають свій зв’язок з ними на рівні самосвідомості, може свідчити про те, що
Україна цілком відбулася як держава. Також можемо говорити й про суттєву
регіональну ідентичність, оскільки зв’язок із територіальною та регіональною спільністю

Мусієздов О.О.

Варіант відповіді
"Чи багато у Вас спільного з ... ?"

(фактори)
"Чи Важливо Вам належати

до ... ?" (фактори)

1 2 3 4 5 1 2 3 4

   Європейці 0,154 0,093 -0,170 0,243 0,750 0,305 0,032 0,304 0,623

   Громадяни України 0,085 0,084 0,042 0,817 -0,010 0,139 0,628 0,191 0,463
   Представники людей
   своєї національності 0,125 0,188 0,156 0,699 0,117 0,183 0,593 0,407 0,230

   Жителі свого
   міста/села/селища 0,164 -0,024 0,683 0,387 -0,131 0,171 0,861 0,029 -0,082

   Жителі Вашого регіону 0,112 0,100 0,776 0,197 0,010 0,123 0,839 0,121 -0,177
   Радянські люди 0,063 0,153 0,565 -0,149 0,170 0,160 0,094 0,321 -0,712
   Громадяни світу 0,103 0,084 0,219 -0,096 0,764 0,300 0,072 0,330 0,177
   Слов'яни -0,011 0,538 0,331 -0,052 0,365 -0,029 0,248 0,648 -0,218
   Православні 0,050 0,812 0,090 0,168 0,117 0,080 0,101 0,813 0,003
   Представники людей
   тієї ж віри, що й Ви 0,253 0,803 0,041 0,139 -0,020 0,194 0,045 0,775 0,085

   Представником людей
   такого ж матеріального
   стану, що й Ви

0,665 0,342 -0,028 0,110 -0,047 0,676 0,090 0,296 0,078

   Представники людей
   Вашої професії 0,706 0,164 0,040 -0,064 0,094 0,789 0,090 0,083 -0,016

   Представники людей
   такої ж освіти, що й Ви 0,755 0,014 0,110 0,029 0,086 0,828 0,074 0,049 0,010

   Представники людей
   Вашого покоління 0,614 -0,180 0,213 0,251 0,066 0,680 0,240 -0,059 0,064

   Представники людей
   такого ж соціального
   стану, що й Ви

0,763 0,080 0,078 0,131 0,106 0,778 0,098 0,155 0,026

   Дисперсія чинника 3,809 1,636 1,477 1,189 1,040 4,573 1,886 1,481 1,237
   Внесок до сумарної
   дисперсії (%) 25,392 10,910 9,849 7,928 6,935 30,487 12,574 9,870 8,249

Обертання зійшлося за сім ітерацій Обертання зійшлося за п'ять ітерацій
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виявляється досить високим. Також і в оцінці ступеня спільності й ступеня важливості
належності регіональна належність (як і міська/сільська) перебуває серед варіантів,
які мають найбільші значення.

По-друге, виділено дві групи спільнот, які відрізняються одна від одної тим, що для
належності до них виявляються значимими, відповідно, об’єктивні критерії належності
(громадянство, покоління, професія, національна належність) – і суб’єктивні, або
“духовні” (віра, конфесійна належність, “радянськість”). Належність до жителів свого
регіону (на відміну від жителів свого міста/села/селища) мона розцінювати скоріше як
засновану на суб’єктивних (“духовних”) критеріях. Це підтверджено й результатами
факторного аналізу, коли в оцінці ступеня спільності регіональні характеристики
виявилися в одному чиннику з явно “суб’єктивною” альтернативою “радянські люди”.

Такі спільноти, як “європейці” та “громадяни світу”, хоча й не потрактовані
респондентами як такі, до яких вони належать, проте, є для них якщо не цілями соціальної
мобільності, то референтними групами, оскільки ступінь важливості належності до них
оцінено набагато вище від ступеня фактичної належності. У цьому разі європейська
ідентичність ціннісно протиставлена радянській, а ідентичність “громадянин світу”,
очевидно, викликає в респондентів проблеми з її інтерпретацією.

Отримані результати приводять до низки теоретичних припущень. Оскільки
регіональна ідентичність (належність до громадян свого регіону) багато в чому
ґрунтується на суб’єктивних (“духовних”) критеріях самовіднесення, то можемо
висловити припущення про суттєву значимість ідеології для регіональної ідентифікації14.
Нагадаємо, що ще класики марксизму говорили про “клас-в-собі” та “клас-для-себе”,
де перше – це клас як спільнота, породжена структурними умовами існування, а друге
– клас як спільнота, що усвідомила свої класові інтереси, готова до їхнього відстоювання
й здатна – будучи озброєною ідеологією як класовою свідомістю – їх відстоювати,
виступаючи  справжнім суб’єктом історичного процесу. Першим кроком для
перетворення “класу-в-собі” у “клас-для-себе” і є фіксація класових відмінностей. Однак
самої цієї фіксації виявляється недостатньо, потрібна ще й ідеологія, що інтерпретує
місце й роль класу в суспільстві й історії, формулює його інтереси й намічає необхідні
дії з відстоювання класових інтересів.

Інтерпретація місця й ролі класу в історії в нашому випадку виявляється аналогічною
інтерпретації місця й ролі регіону (і далі – місця й ролі його жителів). Маємо на увазі
уявлення про той чи інший регіон, про його репутацію (локальні “бренди”) та культурно-
символічні образи тощо, як звичайно, пов’язані з його історією. Це добре видно, коли
для обґрунтування символічної цінності міста й/або регіону звичайно застосовують
пошук значимих історичних подій, легенд, особистостей, пов’язаних з цим регіоном,
та ін. (зазвичай, хоча й не завжди, позитивних)15.
______________________

14 Слід, однак, зробити одну поправку: на останніх парламентських виборах (2006 р.) бренд Партії
регіонів, який актуалізує регіональну ідентичність, виявився популярним саме в тих областях, які  головно
представляють опитані, що могло позначитися на результатах дослідження.

 15 Наприклад, Харків у цьому разі зазвичай розглядають:
·  як “столицю Слобожанщини” (одне з перших великих міст у цій місцевості, нині – найбільше);
·  як “Першу столицю” (імовірно, тепер уже далеко не всі, хто про це говорить або чує, знають

таке:це пов’язано з тим, що у Харкові пройшов перший в Україні з’їзд Рад,  який проголосив Україну
радянською республікою; сама історична подія відійшла на другий план, а горда назва залишилася);

У пошуках регіональної ідентичності
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У найзагальнішому сенсі можна говорити про культурно-символічні опозиції центр
– периферія, високе – низьке, культурне – профанне, елітарне – масове тощо16, як мінімум
тому, що вважають більше вигідним (у різних значеннях) належати до престижного,
культурно цінного й дистанціюватися від непрестижного, нецінного (див., наприклад,
[6]). Саме на це й спрямовані стратегії соціальної мобільності, пов’язані з місцем
проживання: або стати жителем престижного місця, або легітимувати престижність
власного. У русло останньої стратегії і вписується конструювання регіональної
ідентичності. У контексті протиставлень регіонів актуалізація ідентичності свого регіону
слугує меті надання йому значимості. А ця мета є важливою не лише в психологічному
сенсі, а й як засіб мобілізації громадян (наприклад, у зв’язку з виборами)17, і як засіб
перерозподілу не тільки символічних, а й цілком матеріальних благ (розміщення або
відмова від розміщення тих чи інших об’єктів18, залучення туристів, фінансування
та ін.). Тож бачимо подібність між класовою та регіональною ідеологією як засобами
вираження певних групових інтересів.

Як відомо, ідеології не складаються стихійно, їх створюють ідеологи (що відрізняє
ідеологію як систематичну доктрину від повсякденної свідомості), а вони, здебільшого,
є міськими жителями. Крім того, регіони звичайно “маркуються” ключовими населеними
пунктами, “регіональними столицями”, тому можна припустити, що саме місто
“відповідає” за регіональну ідеологію.

Отже, подальше вивчення теми регіональних ідентичностей доцільно доповнити
дослідженням ідеологій або культурно-історичних міфів, які стосуються міст-
”регіональних маркерів”, а також ступеня їхнього вкорінення в уявленнях місцевих
жителів. У цьому випадку ми зможемо з’ясувати той комплекс уявлень, ту систему
координат, якою задана регіональна ідентичність на рівні уявлень, наблизитися до відповіді
на, мабуть, головне соціологічне питання стосовно вивчення ідентичностей: “Як саме
переживання власної ідентичності позначається на поведінці?”

______________________
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______________________
· як місто, у якому є один з найстарших у Східній Європі університет;
· як місто, з яким пов’язані імена Г. Квітки-Основ’яненка, К. Шульженко, М. Дунаєвського,

Л. Гурченко, О. Яковлевої, Я. Клочкової та ін.;
· як місто, у якому розщеплено атом;
· як місто, кількість жителів якого близько 1,5 млн тощо.

16 Власне, практично будь-яку соціальну відмінність можна відтворити через систему цих опозицій.
17 В обох випадках ідеться про конструювання певної спільноти “Ми”.
18 Наприклад, розміщення підприємств, здатних забезпечити місцевих жителів робочими місцями або не

розміщення тих же підприємств, здатних погіршити екологічну обстановку або підірвати архітектурну цінність
міста, що призведе до відтоку туристів тощо.
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IN SEARCH FOR THE REGIONAL IDENTITY
(on the basis of the first year Kharkiv students survey)

O.O. Musiyezdov

V.N. Karazin National University of Kharkiv

The article considers regional identity of the first year students of Kharkiv Universities.
The advantages of application of cultural historical myth category in the study of the
regional are underlined.   The importance of regional identities in defining of individual
strategies of social mobility is stressed in the article.
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ІДЕНТИЧНІСТЬ У КОНТЕКСТІ НАРАТИВУ

 П. Кулас

Університет Сілезії, м. Катовіце
 pkulas@02.pl

Проаналізовано традицію вживання поняття “наратив” у науковому дискурсі,
доведено можливість його аплікації на соціологічне дослідження соціальної реальності
за межами постмодерністської соціології, у рамках якої воно виникло. Одним з напрямів
такої аплікації є дослідження соціальних ідентичностей.

Ключові слова: наратив, постмодерністська соціологія, соціальна ідентичність,
мова, соціальне конструювання реальності

Ми маємо на меті розглянути зв’язок між наративом та ідентичністю, а також
відповісти на запитання: чи з погляду соціології, яка все ще є позитивною наукою,
наратив дає щось нове у дослідження ідентичності чи, можливо, навпаки, це надто
загальна категорія, яка створює більше ускладнень. Спробуємо довести, однак, що
наратив є корисним для соціологічної думки і може бути успішно використаний як одна
з рівноправних категорій значного пізнавального змісту та наукового значення.

Насамперед зазначимо, що сучасне бачення наративу переважно інтердисциплінарне,
дає змогу використовувати досягнення багатьох галузей соціогуманітарних наук і
водночас не обмежує дискусії лише однією дисципліною чи наукою. Не всі, однак,
сприймають інтердисциплінарний підхід; дехто воліє бачити в наративі своєрідний метод
керування наукою. Незважаючи на це, універсальність наративу уже обговорено, і
дослідник, який використовує його, не може абстраґуватися від надбань інших наук та
гуманітарних дисциплін. Схоже на те, що історія поняття “наратив” та взаємопроникнення
досягнень між різними галузями гуманітарного знання підтверджує влучну тезу К. Ґірца
про змішані види. Наратив не лише відкриває перед соціогуманітарними науками
непомітний досі аспект людського досвіду, який полягає у надані власному життю форми
розповіді, а й дає змогу дослідникові створювати власні, неповторні історії. Стосовно
цього К. Ґірц писав: “Звільнені від обов’язку таксономічної бездоганності (оскільки
вже ніхто не може їй відповідати), вчені суспільствознавчих (біхевіористичних,
гуманітарних або культурологічних) наук отримали свободу у формуванні своїх думок
згідно з внутрішньою потребою, а не через тиск панівних концепцій на тему що може,
а чого не повинен робити дослідник” [1, с. 217].

Наратив з’явився в літературознавчих дослідженнях у 60-х роках ХХ ст. й одразу
ж відкрив перед соціогуманітарними науками нові перспективи. Проте в працях деяких
нарративістів відчутний подив з приводу того, що вони відкрили щось надзвичайно
______________________
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просте й очевидне, чого досі з якихось причин не бачили, і що зробили це так пізно.
Деяким науковцям головні тези наратології здавались, зрештою, очевидними і дещо
банальними. Та навіть найвідоміші виголошували цю банальну правду про наратив,
слушно припускаючи, що її наслідки зовсім не є вже настільки банальними. Р. Барт
зазначав: “У майже безмежній кількості форм оповідання існувало у всі часи, у всіх
місцях, усіх суспільствах. Воно зародилося разом з історією людства; немає і ніколи не
було суспільства , яке б не знало оповідання (…)” [2, c. 13]. Дж. Куллер,
літературознавець, писав: “У теорії літератури та дослідженні культури щораз більше
наголошують на існуванні наративу у всіх галузях культури. Вони доводять, що розповідь
є головним методом створення сенсу – чи у випадку сприйняття  нашого життя як
маршу, який кудись приведе, чи в обговоренні світових подій. Наука пояснює явища,
підпорядковуючи їх визначеним правилам: якщо існує А і Б, з’явиться і В. Однак наше
життя підпорядковане іншим законам – ним керує не наукова логіка причини та наслідку,
а логіка розповіді, де “розуміти” означає уявляти собі, як одна подія приводить до
іншої; як могло дійти до того чи іншого; як сталось, що Марі приземлилася в Сінгапурі
як спеціаліст з комп’ютерних програм; що змусило батька Джорджа подарувати йому
автомобіль” [3, c. 98].

Спочатку наратив використовували тільки в літературознавстві, проте сьогодні його
можна простежити й у мовознавстві, психології, філософії, історії, соціології, антропології,
і, як переконують прихильники наративу, це лише початок переліку. В соціології наратив
з’явився порівняно недавно. Соціологи досить довго не хотіли бачити нових дослідницьких
можливостей, які він забезпечував. Сьогодні, у часи змішування дисциплін і напрямів, а
також швидкого розвитку навчальних закладів культури, особливо в англомовних країнах,
категорія наративу набуває щораз більшого значення. Найвідомішою сьогодні
соціологічною працею, і не лише в середовищі соціологів, у якій застосовано наратив
для дослідження предмета самоототожнювання особистості, є праця Е. Ґіденса “Сучасність
та ідентичність. “Я” і суспільство в епоху пізньої сучасності” [4].

Однак і досі дивує той факт, що не лише в соціології, а й в інших соціогуманітарних
науках категорія наративу порівняно пізно посіла рівноправне місце. Тим паче, що
більшість наративістів, починаючи з філософів, які займаються феноменологією, та
пізнавальних психологів і закінчуючи дослідниками, що виконують інтердисциплінарний
аналіз дискурсу, наголошує (використовуючи, щоправда, різну термінологію): наратив
є невід’ємним аспектом розуму, природною здатністю людини до вибору та класифікації
власного досвіду за допомогою розповіді. Так говорять про неї феноменологи;
представники ж когнітивної психології, виражаючи, по суті, те саме, пишуть у
характерному для них стилі про репрезентацію розумових висновків під час пізнавальних
процесів. Наприклад, Б. Харді зазначила, що “наратив – це не естетичний винахід, а
невід’ємний аспект розуму, перенесений з життя у мистецтво” [цит. за 5, c. 130]. На
думку Р. Барта “оповідання насміхається над доброю чи поганою літературою –
інтернаціональне, незалежне від часу, загальновизнане, воно існувало і буде існувати
завжди, як саме життя” [2, c. 13].

Поширення наративу на Заході зовсім не наближається до завершення, навпаки,
ніщо не свідчить про зміни найближчим часом. Наратив виявився не тимчасовою
модною течією, про яку забувають з появою наступної, а постійною й актуальною
категорією, яку часто імпліцитно використовують мислителі. Відлуння наративу
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відчувається навіть у працях, які не були присвячені йому безпосередньо. Узагальнюючи,
можна сказати, що зміна (на засадах онтології) суб’єкта спричинила зміни
епістемологічних основ багатьох соціогуманітарних наук. Це означає, що завдяки саме
наративу відбувається переоцінка методології цілої соціогуманістики. В. Мартін побачив
це явище навіть у запропонованих Т. Куном категоріях радикальної зміни парадигми у
суспільствознавчих науках [див. 6, c. 7]. І не треба дивуватись, адже популярність
наративу нерозривно пов’язана зі зміною розуміння людської суб’єктивності, а отже,
головної категорії соціогуманістики. А це неминуче призводить до переоцінки інших
категорій і понять, методів і навіть цілей окремих соціогуманітарних дисциплін [5, c. 6].

Чи метанаратив є оповіданнями?
З кінця 60-х років поняття наративу повернулося до багатьох дисциплін і з’явилося

в різних, щоразу нових контекстах. Найяскравіше це простежено у невеличкій книжечці
Ж.-Ф. Ліотара [7], вперше виданій 1979 р., яка викликала значне сум’яття в новітній
соціогуманітарній думці. У ній відображено не щоденні розповіді індивідуальних
суб’єктів, а наративи, які узагальнювали й уособлювали надії людства і стосувалися
цілих суспільств, народів, класів і груп. На думку Ж.-Ф. Ліотара, характерною рисою
майбутньої епохи буде високий рівень недовіри до метанаративів – величезних,
універсальних оповідань тотального характеру з тенденціями до охоплення всього, надання
явищам та подіям загального і часто наукового сенсу. Мова метанаративу спирається,
згідно з влучним формулюванням Ж. Дерріда, на логоцентричне насильство. Слова
приховують у собі насилля та намір нав’язування своєї домінації іншим, мова
метанаративу є непрозорою – це мова боротьби за впливи. Не сприймаючи одних, вона
водночас переоцінює та допомагає іншим. Ж.-Ф. Ліотар не лише підірвав претензії
великих деформованих наративів до легітимізації такого порядку, а й довів, що, крім
них, існує велика кількість менших, позбавлених тотальних тенденцій оповідань, які не
висловлюються за усе людство, увесь народ, суспільство чи представників скривджених
класів і прошарків, а говорять винятково від власного імені.

Ж.-Ф. Ліотар помітив яскраву відмінність між модерністським наративом, що
ґрунтується на лінійному сприйнятті часу, та постмодерністським оповіданням –
наративом, який найвище цінує об’єктивний час. Проте вчений додав ще дещо: занепад
метанаративів відчули не лише суспільства, народи, групи, класи, а й окремо взяті
індивіди, позбавлені з тієї хвилини можливості цілісного охоплення і розуміння власного
життя. Як уважає Ж.-Ф. Ліотар, розповідь не може бути цілісною, єдино правильною,
загальною для усіх, навпаки, вона є поділеною, розчленованою. На думку автора книжки
“Стан майбутнього”, добре, що так сталося, оскільки від узагальнення до терору – один
крок; він додає: “Ми вже досить заплатили за цілісність і єдність, за поєднання почуття
і значення, за прозорий і об’єднаний досвід. Під загальним бажанням релаксації та спокою
можна почути гарчання жаги до поновлення терору, здійснення мрії про владу над
реальністю. Відповідь така: давайте ж оголосимо  війну цілісності, станемо свідками
неможливого, створимо різноманітність та врятуємо честь імені” [8, c. 61].

Проте не Ж.-Ф. Ліотар остаточно “узаконив” наратив, і досі його вважають швидше
критиком метанаративу, ніж автором, який підтримує малі, абераційні (відкинуті)
оповідання індивідуальних суб’єктів. Дослідження наративу започатковується деінде: в
працях російських формалістів, а пізніше – і східноєвропейських структуралістів.
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Найповніше це відображено в працях В. Проппа, який зацікавився відкриттям наративної
структури чарівних казок і тим, які функції виконують в них окремі події та подвиги
героїв. Іншими словами, завдяки виділенню функцій казок В. Пропп зміг виявити роль,
яку відігравали в конкретних казках окремі, різні на перший погляд, події та постаті.
На думку В. Проппа, це свідчить про те, що деякі казки – це версії одного початкового
міфу, який лежить в їх основі.

“Морфологія казки” опублікована на Заході 1958 р., через тридцять років після
написання, і відразу ж викликала зацікавлення наративом, яке значно зросло через
кілька років, у згаданих уже 60-х роках, спочатку серед структуралістів, пізніше в
середовищі літературознавців (до речі, не обов’язково пов’язаних зі структуралізмом),
і, врешті, проникло в усі соціогуманітарні дисципліни. К. Леві-Строс використав доробок
В. Проппа в аналізі міфів Єгипту, що значно вплинуло на його тезу про існування міфу,
основоположного для всього людства [5, c. 11].

Замість epistзmз
Популярністю наратив завдячує, однак, переоцінці не так в епістемології, як в

онтології суб’єкта. Прийняття в гуманістиці наративу на такому рівні стало можливим
завдяки реорієнтації в розумінні людини, започаткованої Е. Гуссерлем і розвинутої
М. Гайдеґґером. На думку Е. Гуссерля, темою вивчення гуманітарних наук мала б
бути людина, але відразу ж він додає, що це вже не та досконало вивчена сучасними
філософами людина. Передусім вона була відірвана від однозначного значення, якого
їй прагнула надати майже вся тогочасна філософія, – позбавлена сталих властивостей,
рис та визначень. Замість цього посилилось усвідомлення, що перш за все людина
є суб’єктом. На думку К. Роснер, зміна у сприйнятті людської суб’єктивності, яка
полягає у відходженні від предметного чи субстанційного розуміння людини й заміні
його підходом, що акцентує увагу на специфічному часовому моменті людської
екзистенції, є головною причиною зміцнення ролі наративу. Сучасна гуманістика
відходить, писала К. Роснер, “від розуміння людини в категоріях онтологічної
структури предмета, тобто буття, наділеного конкретними властивостями, і замінює
їх категоріями буття, яке розвивається в часі й має закінчення, тобто такого,
екзистенція якого розпочинається з моменту народження і закінчується зі смертю”
[5, c. 6]. Самототожність або ідентичність також не описується вже винятково в
категоріях  структури ;  ї ї починають  сприймати  в категоріях  процесу
самоусвідомлення, постійної автоінтерпретації себе й власного життя. З цієї хвилини
сучасне сприйняття людини стає фактом.

Відомий англійський соціолог Е. Ґідденс уважає, що бути людською істотою
означає постійно рефлексувати в категоріях того чи іншого опису, з приводу того, що
робиться і чому. Це розумовий, рефлексивний контроль дії1; однак, прагнучи гарантувати
собі онтологічну безпеку та довіру, у щоденному житті люди ігнорують безмежну
кількість можливостей дії та опису і послуговуються практичною свідомістю. Щоденні
умови і рутина, на яких ґрунтується практична свідомість, віддаляють можливість
невпевненості й хаосу. “Природна установка – зазначив Е. Ґідденс – спрямована на
______________________

1 І відразу ж додав: “Проблематика цього становища була досліджена в рамках екзистенційної філософії
Л. Вітґенштайна” [4, c. 50].
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ігнорування питань про нас самих, про інших і про світ речей, в існуванні якого не
можна сумніватися, щоб успішно діяти” [4, c. 52]. Тож практична життєва активність
змушує нас відмовитися від екзистенційних питань, які могли б стати причиною багатьох
сумнівів і які б паралізували наші дії, навіть найпростіші. Однак філософія, як і інші
гуманітарні науки, повинна досліджувати ці проблеми і не може оминути чи ігнорувати
головних екзистенційних питань, безпосередньо пов’язаних з людським життям.
Як уважає Е. Ґідденс, це головно питання, що стосуються часу, простору, тривалості й
ідентичності [4, c. 53].

Проте, без сумніву, наша свідомість також зазнає впливів соціальних і філософських
ідей, унаслідок чого відбувається поступова заміна категорій, за допомогою яких ми
сприймаємо себе і надаємо сенс нашому життю. Спочатку ця заміна є непомітною й
обмежена винятково групою вчених, які дискутують між собою, а через деякий час
вона впливає вже на решту суспільства (також на людей, які безпосередньо не зацікавлені
дискусією на тему ідеї часу і суб’єктивності). Важливе значення мають окремі ситуації
та життєві випадки, які спонукають займати чіткі позиції щодо цих проблем - як,
наприклад, це сталося з молодим Гансом Касторпом, героєм “Чарівної Гори” Т. Манна.
Плануючи відвідати на курорті в Давосі кузена, він навіть не уявляв, що буде змушений
там залишитись, а це загострить його свідомість і зародить у ньому потребу пошуку
відповідей на проблеми, що стосуються часу і його самого.

Відомий філософ Р. Інгарден писав, що проблема зв’язку між людиною та часом
насправді не є новою; вона зародилася разом із європейською філософією. Серед
стародавніх філософів можна зустріти представників різного дослідження часу і нас
самих в часі: наприклад, з одного боку можна поставити Геракліта, а з іншого – олеатів,
які мали протилежні погляди про єдине і незмінне буття. У сучасній філософії вже маємо
справу з виразною суперечкою між реалізмом і трансцендентальним ідеалізмом. З одного
боку, справді існуємо ми самі, а час сприймаємо як щось похідне, як явище, від якого
ми незалежні, навіть пануємо над ним, не відчуваємо загрози від його плину і зміни
реальності. Проте, з іншого боку, час і зміни, які в ньому  відбуваються, є єдиною
реальністю; ми ж ніби повністю знищені у цих змінах [9, c. 41], а це, як зазначив далі
Р. Інгарден , “веде (…) до зовсім іншого сприйняття мене самого. Цього висновку ми
доходимо двома шляхами: 1) усвідомленням  нищівної сили часу для мого існування;
2) переконанням, що я, як особистість, формуюсь у різноманітних життєвих часових
умовах” [9, c. 49]. На думку Р. Інгардена, відмінні погляди на проблему часу в підсумку
ведуть не лише до різних метафізичних поглядів та концепцій людини, а й зумовлюють
те, що з цього часу центральною проблемою філософської думки стає людина. Дослідник
наголосив: “Найбільш відчутно, однак, різниця між двома позиціями в дослідженні
часу позначається на питанні сутності нашої особистості, на розумінні людини взагалі,
робить її сутність  центральною проблемою філософії” [9, c. 41–42].

Як уважає К. Роснер, суперечка щодо часу і суб’єктивності загострилась передусім
завдяки роздумам Е. Гуссерля у його “Лекції з феноменології внутрішньої свідомості
часу”, а також категорії Dаsеin М. Гайдеґґера, у якій наголошено на тому, що ми живемо
занурені в часі і це не є для нас неважливим, а навпаки, має величезне значення, яке ми
відкриваємо щодня знову і знову. Після Е. Гуссерля індивідуальне сприйняття часу від
часу об’єктивного чи поточного виразно відрізняв М Гайдеґґер. На думку А. Шюца,
Lebenswelt, або життєвий світ, передбачає перетин потоку приватного часу з потоком
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часу суспільства, однак сни і фантазії вже позбавлені цього зв’язку [10, c. 286].
М. Гайдеґґер також наголошував на тому, що Dasein полягає не лише в індивідуальному
відчутті часу, а й у розумінні себе, свого життя та світу. Однак це розуміння не є
епістемологічною категорією, як для В. Дільтея чи М. Вебера, а швидше онтологічною.
Як писала К. Роснер, воно є людським способом буття у світі [5, c. 19]. Буття у світі
ґрунтується на розумінні, а також відчутті часу, які характеризують людську
суб’єктивність та відрізняють її від інших станів. Видатний філософ ХХ ст. Е.Гуссерль,
чиї ідеї були значним кроком уперед для суспільствознавчих наук, також наголошував,
що свідомість –  це процес, який “не міститься – як писав Дж. Рітцер – у голові суб’єкта,
а у відносинах між ним та об’єктами світу” [10, c. 280]. Для Е. Гуссерля свідомість має
характер наміру і завжди є свідомістю чогось, якогось предмета, того, що є для нас важливим.
Це означає, що значення не прив’язане надовго до об’єктів, а виникає внаслідок відношення
людей до об’єктів. Тобто сприйняття і одночасне надання значень є рівнозначними.

На думку Е. Гуссерля, феноменологія повинна гарантувати достовірне знання про
головні структури “пережитого досвіду”. Метою феноменологічно зорієнтованої
соціогуманістики є дослідження людської суб’єктивності – як у випадку окремого індивіда,
так і цілих колективів, – а також дослідження зв’язку між світом і його дослідженням та
сприйняттям людьми [пор. 11, c. 18]. Послідовник Е. Гуссерля, соціолог А. Шюц розвинув
цей постулат і стверджував, що основою дослідницьких зацікавлень соціолога повинні
бути процеси надання значення і розуміння, що відбуваються в індивіда, процеси
інтерпретації поведінки інших людей, а також процеси самоінтерпретації [10, c. 291]. Для
А. Шюца розуміння не є категорією зі сфери епістемології; його потрібно сприймати
передусім у категоріях онтологічних, як визначальний вимір людського життя або
(вживаючи категорію, яку А. Шюц перейняв у Е. Гуссерля і поставив у центр власних
соціологічних зацікавлень) як головний вимір Lebenswelt, життєвого світу. А. Шюц писав:
„Я наївно живу в цьому світі і є його центром. Цей світ дано мені для інтерпретації. З цього
погляду усе стосується моєї теперішньої історичної ситуації або, іншими словами, мого
практичного зацікавлення, яке виникає з ситуації, в якій я нині перебуваю. (…) Я не
вважаю мову матеріалом фізіологічних чи граматичних роздумів, а скоріше засобом виразу
своїх думок або пізнання намірів інших людей” [12, c. 124].

Розповісти Lebenswelt
Дж. Брунер у відомій статті “Життя як наратив” розглянув дві тези. Теза перша

звучить так: не існує іншого способу для опису “пережитого часу”, ніж у вигляді наративу,
проте це не означає, що немає інших часових форм, якими можна було б передати
відчуття часу; однак жодній з них не вдається схопити значення пережитого часу: ані
формам годинникового чи календарного часу, ані серійному чи циклічному видам.
Друга теза полягає в тому, що процес наслідування між так званим життям і наративом
має два напрями: як п’єса імітує життя в арістотелівському баченні, так і в О. Уайльда
життя імітує мистецтво. Наратив наслідує життя, життя наслідує наратив. У цьому сенсі
життя є таким же видом конкструкції людської уяви, що й “наратив”. Його створюють
люди шляхом активного розмірковування – такого ж самого, як те, за допомогою якого
ми будуємо наратив [13, c. 4].

Як уважає Дж. Брунер, потрібно відмовитися від наївного реалізму щодо “життя
як такого”. Оповідь про своє життя, яку люди постійно розповідають,  однаковою мірою
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є пізнавальним, інтерпретаційним та оповідальним досягненням. Позиція Дж. Брунера,
якого вважають представником соціального конструктивізму, близька до концепції
соціології знання П. Бергера і Т. Лукмана – авторів праці “Соціальне конструювання
реальності”. У ній вчені розвивають свою теорію, використовуючи, між іншим,
досягнення феноменології в інтерпретації А. Шюца, який уважав соціальний аспект
аналізу Е. Гуссерля недостатнім і вирішив його доповнити. Оскільки Е. Гуссерль
цікавився внутрішнім, то А. Шюц зосередився на зовнішньому, на інтерсуб’єктивності,
на  світі життєвому і суспільному [10, c. 283]. Однак Е. Гуссерль наголошував, що
світ складається з багатьох рівнів та різноманітних понять, які й формують єдиний
загальний світ, названий життєвим (Lebenswelt). Тому не можна говорити про повністю
довільне конструювання сенсу, оскільки будь-яке створення передбачає зв’язок з цим
головним інтерсуб’єктивним світом щоденного життя і ним обмежується. Е. Гуссерль
писав: “Ми досліджуємо одне одного, ґрунтуючись на тому, що бачимо ті ж самі
предмети або, принаймні, частково ті ж самі в контексті цього самого світу, який є
світом і для нас. Найчастіше таке спільне бачення не є основою дослідження, оскільки
ми не повністю розуміємо інших і ситуацію, у якій його проводять. Однак чимось
особливим є спільнота людей як спільнота окремого життя і, можливо, як тривалий
міжособистісний зв’язок. Перший крок – живе, “імпліцитне” поєднання з Іншим в
інтуїтивному розумінні його досвіду, його життєвої ситуації, його вчинків та ін. На цій
же підставі можливе спілкування шляхом експресії та мови, що є вже зв’язком
характеру “Я” [14, c. 68]. Отже, інтерсуб’єктивний світ щоденного життя (який ще
називають життєвим світом) і є головною реальністю.

А. Шюц, перекинувши зацікавлення М. Вебера з епістемологічної проблематики
на онтологічну, а також сприймаючи поняття “розуміння” не в категоріях застосовуваного
гуманістикою методу, а в категоріях концепції соціального світу, висловився за
реальність, створену із наданих окремими людьми значень. Звичайно, М. Вебер уважав
би такий підхід ірраціональним, оскільки він позбавив реальність об’єктивного статусу.
Проте, як аргументували свого часу Е. Гуссерль, а потім і А. Шюц, соціальна дійсність
має особливий вид об’єктивності, оскільки однаковою мірою доступна для кожного
учасника соціальних подій. Єдиною доступною для дослідника реальністю є створена
внаслідок міжлюдської активності реальність життєвого світу. Е. Гуссерля не цікавив
світ такий, яким він справді є, а те, яким його сприймають люди. “Однак соціальний
світ характеризує обмежена об’єктивність, – додавав А. Шюц. - Об’єктивність не є
природною людською властивістю; люди, події, епохи, народи сприймають у специфічний
спосіб, у разі потреби і винятково тематично їх спрямовують на світ  “суб’єктивними”
баченнями через їхні тематичні особи” [14, c. 59].

Отже, усі інші реальності можна вважати модифікаціями цієї головної дійсності,
яка є відправним моментом для інших. Світ снів, світ міфів, світ мрій, мистецтва та
релігії чи світ безумців (як-от, наприклад, світ Дон Кіхота) – усе це, власне, і є іншими
реальностями, для яких життєвий світ є  головним джерелом створення, – як зазначив
сам автор, “архетипом нашого сприйняття дійсності. Усі інші варіанти значення можна
вважати його модифікацією” [10, c. 283]. У статті “Феноменологія і суспільствознавчі
науки” А. Шюц писав, що “життєвий світ, до якого ми постійно звертаємось у наших
роздумах, створений лише завдяки активності моєї трансцендентальної суб’єктивності,
не є, звичайно, лише моїм приватним світом. До нього належать також інші люди, мої
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близькі, і не лише як інші тіла, як об’єкти переживань мого світу, але як “alter ego”, –
тобто як суб’єктивності, що характеризовані, як і я, активним життям свідомості.
Пережитий світ після зменшення до розмірів чистого життя моєї свідомості є світом
інтерсуб’єктивним, а це означає – доступним кожному” [12, c. 112]. Надбання певної
культури, наприклад, книги, свідчать про існування інших суб’єктів і мають значення
для кожного члена цієї культури.

Незважаючи на це, А. Шюц не відкидав реальності інших світів. Вони справжні і
реальні, оскільки саме такими їх сприймають – справжніми і реальними. Однак якщо
цей світ позбавлений зв’язку з інтерсуб’єктивним світом, він приречений на тимчасовість
і наражає його актора на проблеми з ідентичністю. А. Шюц наочно висвітлив цю проблему
в нарисі “Дон Кіхот і проблема дійсності”. Про світ Дон Кіхота він писав так: “Без
сумніву, це замкнутий мікросвіт і, без сумнівну для Дон Кіхота він є реальним світом”
[15, c. 248]. Дон Кіхот, переконуючи інших у правдивості свого світу, використовував
добре усім відомі аргументи, якими користуємось ми самі, прагнучи когось переконати, –
звертається до документів, звітів, показів свідків, існування традицій та ін. [15, c. 249].
Проте світ Дон Кіхота залишається замкнутим і, незважаючи на наполегливі дії героя,
недоступним для інших, які не визнають його правдивості і вважають Дон Кіхота
божевільним. У цій ситуації Дон Кіхот та інші повинні якось вирішити проблему конфлікту
відмінних схем інтерпретації, які керують кожним з цих світів [15, c. 252]. Прагнучи
оберегти свій світ та ідентичність, Дон Кіхот пояснював реальні з погляду здорового
глузду події закляттями чарівників. Однак ці ж самі події є чимось одним для Дон
Кіхота і зовсім іншим для решти героїв, хоча б для його зброєносця Санчо Панси. Тому
А. Шюц запитував: “Але якщо поняття і події, які вони обоє переживають, кожен з них
сприймає згідно з різними схемами інтерпретації, то чи справді це буде спільним
переживанням цих самих подій та понять?” [15, c. 253]. З плином часу, прагнучи досягти
спільного з Дон Кіхотом розуміння, Санчо скоригував своє специфічне становище і
почав визнавати реальність світу свого господаря.

Проте Дон Кіхот лише тимчасово зумів оберегти інтеґральність свого приватного
світу. Йому було важко зберегти світ, в який не вірив ніхто, окрім нього самого.
А. Шюц писав: “У соціальному світі наші стосунки ґрунтуються на принципі, що,
незважаючи на різноманітні індивідуальні відмінності, інші люди переживають і
сприймають ті ж самі предмети головно в той же спосіб, як і ми, і vice versa; що
потім наші й їхні способи інтерпретації мають ту ж типову структуру суттєвості.
Коли віра у правдиву ідентичності інтерсуб’єктивного досвіду ламається, знищується
також сама можливість встановлення зв’язку з іншими” [15, c. 253]. З часом і сам
Дон Кіхот почав сумніватися в реальність власного світу, помічав невідповідність
між ним та світом інтерсуб’єктивним і, врешті-решт, за висновком А. Шюца, починає
сумніватися у власній ідентичності [15, c. 257]. Нарешті він зрозумів, що його
власний світ є лише мрією, а справжню ідентичність можна збудувати винятково
щодо інтерсуб’єктивного світу, у якому усі приблизно однаково розуміють значення
подій і понять. Реальна дійсність бере верх над світом фантазії, чарівників, хоробрих
лицарів, і навіть Дон Кіхот піддається цьому “розчаклуванню”. Дульсінея
перетворилася на селянку, якою вона завжди була, прекрасний шолом Мамбрина –
у звичайну миску цирульника, а Дон Кіхот Ламанчський – в Антонія Квіяно. Існуюча
ідентичність розпалася, перетворилася в руїни, і навіть власні наративи головного
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героя не могли її зберегти, оскільки не були серйозно підтверджені іншими героями
й не отримали їхнього визнання2.

Розповідь – це творення
Крім коротко описаного вище феноменологічного переконання про у тому, що

дійсність інтерсуб’єктивного світу – це головна реальність, підґрунтя для створення
інших реальностей, які є її більш чи менш вдалими модифікаціями, “випадок Дон Кіхота”
свідчить про ще дещо. Аналіз розповідей головного героя повісті Сервантеса доводить,
що історії з власного життя і світу мають творчий характер. Феноменологія не заохочує
до створення світів, які не мають нічого спільного з інтерсуб’єктивним світом, проте
заохочує до сприйняття й очищення індивідуальною свідомістю певного матеріалу, іншими
словами – заохочує до суб’єктивної інтерпретації загальнолюдських значень, а отже,
 – до наративу. Можна створити власний світ і навіть повірити в його реальність, але у
довшій перспективі це є неможливим і вдається лише цілковитим безумцям. Це не
вдалося блудному лицареві, тож, напевно, він не був божевільним.

Інтерсуб’єктивний світ проходить через індивідуальну вразливість, події
індивідуально інтерпретують і оцінюють з огляду на їхнє значення, надане окремими
людьми, і лише тоді узгоджені суб’єктивні інтерпретації формують  інтерсуб’єктивний
зміст. В індивідуальному і природному відборі світу найважливішою є не послідовність
подій і відповідність фактам чи  будь-яким положенням наукової раціональності,
а творення та інтерпретація. А. Шюц переконував, що соціальні науки є конструкціями
другого ступеня; гуманітарні науки можуть і повинні створювати теорії, проте їхні
представники повинні усвідомлювати, що суспільна дійсність набагато багатша та
непередбачуваніша, аніж найсміливіші погляди науковців, які досить часто навіть не
мають можливості усе це дослідити. З. Краснодембскі, апелюючи, без сумніву, до праці
“Криза європейських наук і трансцендентальна феноменологія” Е. Гуссерля, писав: “Не
потрібно вважати моделі реальністю; суспільний світ не є ані раціональним, ані
детермінованим до такого рівня, як моделі в соціальних науках. У теоріях соціальних
наук розглядають не людей, а створені науковцем особистісні типи, маріонетки, які
існують і діють лише з ласки дослідника” [11, c. 39]. Тому життєвий світ є
привілейованим; будучи джерелом перед- та позанаукового створення для будь-якої
думки, наукової в тому числі, він повинен стати також предметом наукового дослідження.
Однак це дослідження особливе. Як пише Є. Шацкі, йдеться головно про
дослідженняпоточного мислення, яке до цього соціологи (між іншими, Е. Дюркгайм та
М. Вебер) сприймали як джерело упереджень та нераціональності [16, c. 488].
Е. Гуссерль зазначив: “Темою дослідження об’єктивної науки є безпосередньо світ,
гуманістика ж вивчає світ як світ суб’єктивності, яка надає йому сенс – світ, який
стосується суб’єкта (темою є лише суб’єкти, а в них “представлений” світ разом з
часом і простором)” [14, c. 65].
______________________

2 А. Шюц писав: “Суттю трагедії Дон Кіхота є відкриття, що навіть його власний мікросвіт, царство
лицарства може бути лише сном, а його чари – тимчасовими тінями. Це спричиняє не лише конфлікт
свідомості (яка стає, за словами Ґ. Геґеля, “нещасливою свідомістю”), а й конфлікт совісті (…). Відкриття
Дон Кіхота, що лише взаємна віра у критерії реальності іншої людини гарантує порозуміння, його звернення
до Санчо, щоб той повірив його баченню, якщо хоче, щоб повірили його власному, є в певному значенні
визнанням  власного провалу” [15, с. 265–266].
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Проте потрібно не лише вивчати цей світ повсякденного життя і природне ставлення
людей до нього, згідно з виголошеним методологічним постулатом адекватності
А. Шюца; треба використовувати мову та термінологію, яка б найближче нагадувала
поточну, щоденну мову, що є головним джерелом для створення інших мов, як і життєвий
світ є головним джерелом  для створення інших світів.

Контекст історії ідеї
А. Шюц не писав про наратив, оскільки цей термін у його часи ще не був популярним.

Проте феноменологічна думка, яку він розвивав, ідеально перекликається з наративом.
Врешті-решт, це ж Е. Гуссерль дав імпульс до переоцінки ідеї людської суб’єктивності,
відкриваючи цим шлях для різних філософських напрямів і теоретичних положень, серед
яких була й категорія наративу. Звичайно, багато дослідників використовує цю категорію,
не зачислюючи її до Е. Гуссерля та феноменології, адже екзистенціоналізм також існував
ще до того як Ж.-П. Сартр використав ідеї Е. Гуссерля у фундаментальній праці “Буття
і Ніщо”. Крім того, феноменологічний контекст є теоретичним фундаментом наративу,
оскільки акцентує на часовому вимірі людського буття, усвідомленні людиною цієї
тимчасовості, а також на факті, що людина надає значення тому, що її оточує, і на
підставі цих значень обирає форму і мову розповіді.

Творчо до феноменології підійшов британський соціолог Е. Ґіденс. Він створив
теорію сучасної ідентичності, спираючись як на феноменологічну думку, так і на наратив.
Учений писав: “Ми є не тим, чим є, а тим, кого з себе зробимо. (…) Те, ким стане
особа, залежить від її зусиль самореконструкції. Маємо на увазі щось більше, ніж лише
“краще пізнання самого себе”. Саморозуміння підпорядковане ширшій і фундаментальній
меті – створенню і відтворенню стійкого й відповідного почуття ідентичності” [4, c. 99].

Канадський філософ Ч. Тейлор переконував, що у будь-якій культурі є певний
визначений обрій моральних характеристик, вартостей і здійснених виборів, систематична
артикуляція яких надає життю сенсу, допомагає в моральній орієнтації, у вмінні розрізняти
і оцінювати різні вартості. Ч. Тейлор називав цей обрій понятійними рамками і вважав,
що їх не можна позбутися чи від них відмовитися, адже людське життя триває у межах
цінностей, визначених цими рамками. Він зазначив: “Я стверджую (…), що життя
всередині обрію таких сильних якісних розрізнень є визначальною рисою людської
діяльності, і перетин цих кордонів було б рівноцінним відмові від буття інтегральної,
тобто нездеформованої особи” [17, c. 52]. Понятійні рамки є невід’ємною частиною
проблематики ідентичності, оскільки її можна створити саме завдяки їхньому існуванню.
Конкретизація рамок може виявлятися різними способами й мати різні види існування,
що впливають на вибір та ідентифікацію себе з певними цінностями. Для когось це
моральне або духовне виховання, для когось – місце народження, рідна земля або країна
походження. Тож одні будуть католиками, інші – анархістами, ще інші визначатимуться
через призму якоїсь конкретної традиції, ще інші шукатимуть “точки опори” поза межами
однієї культури – у релятивному ставленні до інших культур, знаходячи ці рамки
ідентифікації у кожній із них або в жодній. З цієї позиції Ч. Тейлор намагався сформулювати
загальний принцип, на якому ґрунтується сучасна ідентичність. Він говорив про те, що з
цих явищ формуються рамки, в яких люди і вирішують, що є добрим, цінним, вартим
уваги та подиву, важливим. Якщо використати умовний спосіб, то можна сказати, що
якби люди втратили цю належність чи ідентичність, то почувалися б ніби у відкритому
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морі; що ж стосується низки суттєвих питань – то вони не змогли б визначити, що для
них є важливим [17, c. 53]. Ці рамки окреслюють фон кожного вибору, який робить
сучасна людина. Проте вони не дають впевненості та остаточної відповіді; це ми повинні
шукати самі, диспонуючи ледь помітним моральним дороговказом.

На думку соціолога П. Бергера, у будь-якому суспільстві існує програма
ідентичності, яка є частиною “об’єктивного знання” його членів. Зі соціалізацією індивіда
ці ідентичності стають “зінтерналізованими”. Тепер вони є не лише складниками
об’єктивної “зовнішньої” реальності, а й необхідними структурами власної свідомості
індивіда. Дефінійована суспільством об’єктивна реальність присвоюється суб’єктивно
[18, c. 481]. Позиція П. Бергера (і, мабуть, також Т. Лукмана, з яким П. Бергер написав
спільну книгу “Соціальне конструювання реальності”, що була соціологічним підсумком,
зробленим з погляду соціології знання) здалась би Ч. Тейлору занадто детерміністичною,
недостатньою і, напевно, невідповідною для сучасного світу3. Сьогодні соціальна
програма ідентичності є занадто різноманітною, а об’єктивні дефініції реальності занадто
непевними, аби можна було повністю на них покладатися. Однак і автори “Соціального
конструювання реальності”, як і Ч. Тейлор, наголосили на ролі індивідуальної
суб’єктивності у спостереженні та сприйнятті реальності.

На думку Ч. Тейлора, у сучасній культурі західних суспільств індивідуальна
суб’єктивність відіграє значнішу роль, ніж це хотіли визнати П. Бергер та Т. Лукман.
Сучасна ідентичність ґрунтується, швидше, на переконанні, що це ми самі кожного дня
інтерпретуємо наше життя, намагаємось віднайти сенс нашого простого і складнішого
досвіду й надати спільного значення діям, які є результатами нашої екзистенції. Понятійні
рамки дають змогу орієнтуватися у моральному просторі й визначати, що добре, а що
погане, що варто робити, а що ні, що має значення і вагу, а що є неважливим і
другорядним. Ч. Тейлор протиставив понятійні рамки універсальним поняттям, які
зрозуміло і чітко виражали людські обов’язки і права, артикулювали моральні повинності
______________________

3 П. Бергер звертається головно до доробку Дж.Г. Міда. Ця стаття є в певному сенсі спробою поєднання
мідівської соціальної психології з соціологією знання. Водночас Ч. Тейлор у контексті своєї концепції
ідентичності писав: “Звичайно вважають, що схожу тезу на тему соціальної генези суб’єктивності
сформулював Дж. Мід. Однак Дж. Мід усе ще надто близько до біхевіористичного підходу і, схоже, не
надає мові конститутивної ролі в дефініції суб’єктності” [17, c. 70]. Однак П. Бергер намагався прикрити
цей “брак” концепції суб’єктивності Дж. Міда, доповнивши її мовним аспектом у статті “Ідентичність як
проблема соціології знання” [18, c. 482–484]. Зрештою П. Бергер усвідомив, що американські соціологи
часто оминали проблему мови, на відміну від американських антропологів та своїх європейських колег
[18, c. 482]. Проте вважаємо, що варто оборонити Дж. Міда від нападів Ч. Тейлора. Можливо, проблема
мови цікавила Дж. Міда менше, ніж Ч. Тейлора, і його позиція справді була біхевіористичною, але цей
біхевіоризм наголошував, що свідомість, як, зрештою, і сама людина, потребує життя в суспільстві, серед
людей і створюється внаслідок комунікацій, найчастіше мовних. Не говорилось, однак, що людина є
слабкодухою істотою, яка повністю підкоряється суспільній більшості. На цьому наголошувала його
концепція “Ме” і  “І” — “І” не було безвільним, а творчим, непередбачуваним, креативним. Дж. Мід
створив теорію, за якою свідомість з’являється у той момент, коли дія виконується для отримання відповіді,
правда, її не замінюють символом. Цей процес має чотири виміри. Перший з них пов’язаний з формуванням
мови, завдяки якій дія стає комунікованою, а люди створюють спільноту. Про те, що зв’язки між Дж. Мідом
та Ч. Тейлором глибші, ніж уважає Ч. Тейлор, свідчить другий вимір переходу від дії до символу. Цей
вимір пов’язаний з появою абстрактного мислення, яке, як говорив Дж. Мід, є входом до всесвіту розмови.
Третій вимір – це поява внутрішнього Я (self), що рівноцінне відкриттю самого себе, здатності реагувати
на власні помилки так, як інші, можливості інтерпретації власної поведінки та здатності ведення внутрішнього
діалогу. Четвертий вимір – це формування інституцій соціального життя, в рамках яких воно відбувається.
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 та обов’язки перед спільнотою. Такі універсальні поняття, як добро, цнота, правда, які
колись були основою світогляду і джерелом моральності, втратили сьогодні ці
властивості. Раніше ідентичність ґрунтувалася на впевненості, сьогодні ж ми ніколи не
можемо бути повністю переконані у правильності наших вчинків; коштом втраченої
впевненості ми отримали свободу вибору і тепер мусимо самі відповідати за своє життя
і постійно, також самі, знову його інтерпретувати – і так аж до кінця. Ч. Тейлор зазначив,
що це пов’язано з постромантичною реінтерпретацією людини, яка акцентувала на різниці
між окремими особами і виділяла роль індивідуальної особистісної експресії.

Як вважає І. Берлін, в історії західної думки були три зворотні пункти, свого роду
перевороти (він навіть називав їх революціями). Останнім з них був Романтизм,
започаткований у XVIII ст. в Німеччині. Що ж такого важливого сталося в цей час? На
думку І. Берліна, у XVIII ст. розглядали деструкцію поняття правдивості і слушності в
етиці та політиці, і не лише об’єктивної й абсолютної правди, але також правди суб’єктивної
і відносної, деструкцію правдивості і слушності як таких, що призвели до серйозних і
непередбачуваних наслідків. Ідеологічна течія під назвою “романтизм” змінила сучасну
етику і політику набагато більше, ніж можна собі це уявити [19, c. 218]. Романтизм
запровадив нові зразки зобов’язань, наголосив на значенні власної, нічим не обмеженої
експресії, доводячи, що індивідуальна експресія вже не є привілеєм, як раніше, а
головною складовою людини.

Відтоді ми не лише не можемо уникнути відповіді на запитання, хто ми, а й мусимо
знайти її самі, володіючи ледве окресленим фоном якісних відмінностей між правильним
і неправильним, добрим і злим тощо. Ми самі повинні знайти відповідь на питання
моралі. Підказку дає нам наша ідентичність, яка “здатна зорієнтувати нас, створити
певні рамки, всередині яких речі мають для нас значення. (…) Це наша ідентичність дає
змогу нам визначати, що для нас є важливим, а що – ні” [17, c. 58]. Саме тому ми не
можемо уникнути запитання про власну ідентичність, про те, хто ми є. Відповідь на це
запитання може порушити багато інших проблем, менших або більших, проте водночас,
як наголосив Ч. Тейлор, ця відповідь походить від чогось, що більше примарне та
фундаментальне, аніж запитання, що стосуються самого себе. “Ми є суб’єктами (…)
настільки, наскільки  рухаємося в певному просторі запитань, шукаємо орієнтації
стосовно добра і, нарешті, її знаходимо” [17, c. 66]. Можна зволікати з відповіддю,
відтягувати її, але не можна уникнути запитань і пов’язаного з ними вибору наших
вчинків. Питання особистої ідентичності дає початок власним наративам, які ми будуємо
про нас самих, а отже, є неминучим вступом до визначення нашої суб’єктивності.
“Суб’єктами ми є лише тому, що деякі речі щось для нас означають. Те, чим я є як
суб’єкт, моя ідентичність, визначене, головно, способом, в який речі мають для
мене значення. А, як уже неодноразово стверджувалось, речі мають для мене
саме таке, а не інше значення, тобто питання моєї ідентичності вирішилось лише
завдяки способу інтерпретації, який я вважаю вдалим вирішенням цих питань.
Питання того, ким є певна особа, поставлене без урахування її інтерпретації
самої себе, сформульоване абсолютно неправильно і на нього не існує відповіді”
(виділення наше – П.К.) [17, c. 66].

Головним джерелом значень є мова – єдиний спосіб інтерпретації нас самих і нашого
життя. Проте мова існує винятково в межах певної спільноти. На думку Ч. Тейлора, це
означає, що ми постійно відносимо себе до інших, які нас оточують, тому що суб’єктом
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можна бути лише серед інших суб’єктів [17, c. 68]. Ідентичність є вибором, який ми
робимо за допомогою мови, використовуючи прийняті в культурі норми, певні понятійні
рамки. Наша суб’єктивність і ідентичність можливі лише в межах мови певної спільноти,
у якій ми постійно перебуваємо. На питання хто я? ми завжди відповідаємо якоюсь
мовою, найчастіше мовою нашої основної спільноти, до якої ми завжди будемо себе
відносити, незважаючи на те, житимемо в її межах чи ні.

На думку П. Бергера, мова є суспільним винаходом, основою суспільного життя
та створення реальності. Вона також є джерелом соціалізації – завдяки мові можна
вловити, описати і зоб’єктивізувати власний досвід, зробити його зрозумілим, щоб
його визнали інші. На “цій мовній основі створюється низка інтерпретаційних схем,
коґнітивних і моральних норм, систем цінностей і, врешті, теоретично виражені “погляди
на світ (…)” [18, c. 483]. Мова є джерелом порядку; зміна порядку та устрою повинна
спочатку бути виражена і попереджена змінами в мові. Мова забезпечує і зміцнює
порядок, проте може його також порушити, стаючи каталізатором суспільних змін. Отже,
реальність є мовною, її можна виразити за допомогою мови. Вона об’єктивна настільки,
наскільки об’єктивною є мова, що її виражає; тобто це специфічний різновид
об’єктивізму, який полягає в тому, що реальність доступна кожному власне через мову.
“Мова, – писав П. Бергер, – це беззаперечно суспільний винахід і мовній системі не
можна забезпечити онтологічного статусу незалежно від суспільства, яке її винайшло.
Проте індивід вивчає свою мову (зокрема, свою рідну мову) як об’єктивну реальність.
Її не можна змінити за власним бажанням. Людина повинна  підпорядкуватись її
переможній силі. Вона не може уявити ні світ, ані себе інакше, як за посередництвом
визначених для себе понятійних модальностей” [18, c. 483].

У чутливішій до нюансів стилістиці Ч. Тейлор говорив про “спільноту мови”.
Найчастіше це об’єднання, в якому нас впровадили в мову, у постійну розмову, яка
окреслює загальний сенс усього, що нас оточує і стосується. Завдяки розмові визначають
загальні значення слів. Індивідуальна ідентичність, уважає Ч. Тейлор, визначена мовними
вказівками генеалогічного місця в соціальному просторі, місця “в географії суспільних
позицій і функцій, в інтимних зв’язках з людьми, яких я люблю, а також (що не менш
важливо) у моральному просторі та духовній орієнтації, всередині яких я перебуваю у
найважливіших для визначення мого життя зв’язках” [17, c. 68]. Завдяки розмовам,
які відбуваються в рамках цих зв’язків, індивід вчиться не лише означувати світ, він
навчається вигляду та навіть почуттів і прагнень. Що таке кохання, гнів, ненависть,
боязнь – ми дізнаємось під час розмов, які їх викликають і надають їм актуальних значень.

Для Ч. Тейлора розмова є головним способом пізнання і розуміння світу. Його
позиція дуже близька до тез російського літературознавця М. Бахтіна. На думку
М. Бахтіна, слово (загалом будь-який знак) є інтерсуб’єктивним. Усе сказане, виражене
перебуває поза “душею” того, хто говорить, і належить не лише йому. Слова не можна
віддати лише їхньому автору. Людина, яка говорить, має беззаперечне право на слово,
але свої права мають також і слухачі, і ті, чиї думки звучать в словах автора (оскільки
нічиїх слів немає) [20, c. 345]. Усе реальне має мовне вираження. Будь-яке пізнання
відбувається в мові, від неї починається і нею закінчується. Сама ж мова має характер
діалогу. “Майже усе живе людське мислення перебуває в межах діалогу”, – писав
М. Бахтін [20, c. 342]. Це означає, що людське розуміння теж має вигляд діалогу. Діалог –
це єдина доступна форма свідомості. Розглядаючи доробок Ф. Достоєвського, М. Бахтін
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писав: “Існувати – означає бути з кимось пов’язаним через діалог. Із закінченням діалогу
закінчується все. Тому діалог не повинен і не може закінчуватись. (…) Засобом є все,
діалог – ціллю. Один голос нічого не вирішує. Два голоси – це мінімум життя, існування”
[20, c. 355]. М. Бахтін переконаний, що діалог можливий завдяки погляду на себе ззовні,
чужими очима. Сприймаючи себе об’єктом (тобто виносячи себе назовні), я отримую
можливість справді діалогового ставлення до самого себе [20, c. 345]. У
Ф. Достоєвського М. Бахтін виділив два головні види діалогу: внутрішній і зовнішній
(явний). Зовнішній відбувається з іншими людьми, внутрішній – це ніщо інше як свідомість
героїв. Ці діалоги (зовнішній і внутрішній) постійно переплітаються між собою. Діалог
потребує присутності іншої людини, дає змогу вислухати і врахувати її думку в процесі
розуміння світу і самого себе. Інша людина, з якою я веду діалог, є необхідною в процесі
конструювання власної ідентичності. Слідчий Порфірій намагається виманити внутрішній
голос Раскольнікова на поверхню, щоб збити ритм його передбачених і майстерно
відпрацьованих реплік. І ось до відпрацьованих слів та інтонацій Раскольнікова вривається
його автентичний голос [20, c. 361]. М. Бахтін уважав, що важливою є сама можливість
присутності іншої людини – вона не мусить бути справді присутня, а може мати уявний,
абстрактний характер. Це нагадує концепцію “Значимого Іншого” Дж. Міда. На думку
П. Бергера, погляд ззовні для Дж. Міда є основою ідентичності. “Значимим Іншим” не
була реальна особа; це було єднання інших людей стосовно наших дій. Їхня свідомість
впливає на нашу поведінку та зумовлює її, надає певний обсяг виборам, які ми
здійснюємо, постійно тримаючи в пам’яті уявну реакцію інших.

Додамо лише, що для бахтіновського діалогу зовсім не обов’язкова суперечка,
боротьба за вплив поміж двома голосами чи двома висловлюваннями; навпаки, діалог
може бути побудованим на згоді. Між висловлюваннями та голосами може існувати
порозуміння, вони можуть бути навіть схожі. Проте водночас, наголосив М. Бахтін,
вони ніколи не будуть ідентичні, не звучатимуть в унісон, адже тоді діалог був би
неможливим. Між голосами і висловлюваннями завжди є якась відмінність, навіть
найменша та найдрібніша. Діалог, як зразок людського розуміння, не можна віднести
до логічних чи предметних зв’язків. Відносини в діалозі (які ґрунтуються на житті індивіда
та суспільства) є настільки різноманітними, непередбачуваними, змішаними,
багатоплановими і багатими на таку велику кількість змінних настроїв і дій, що їх
неможливо передати за допомогою однієї матриці. Висловлювання учасників діалогу є
не лише віддзеркаленням чогось, що вже існує, а й створенням чогось нового, чого
раніше не було. Незважаючи на це, джерелом творення завжди є щось, що вже є даним:
мова, спостереження та ін. Лише висловлювання створюють безпосередній зв’язок з
дійсністю та особою, що говорить. Вони завжди походять з мови як потенціалу, а також
від інших висловлювань у культурі.

У новітній філософії на цьому ж наголошував і Г.-Ґ. Ґадамер, для якого вже саме
мислення має характер діалогу, що відбувається у свідомості суб’єкта. В есе “Людина
і мова” [21, c. 52–62] він звертається до відомої кожному гуманістові концепції
Арістотеля, згідно з якою людина – це animal rationale, розумна і мисляча істота. Але
відразу ж додав: у перекладі на латину грецьке слово logos звучить як розум і мислення,
тоді як головне його значення – мова. Завдяки їй людина може розмовляти, думати і
знову розмовляти, оскільки всі думки можна передати іншим, і навіть більше – лише
завдяки цій можливості передачі й існує між людьми об’єднання думки, певні загальні
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поняття [21, c. 53]. Проте мислення, наголосив філософ, ніколи не зможе випередити
мову. Ми можемо мислити лише якоюсь мовою.

Водночас Г.-Ґ. Ґадамер переконаний, що ми ніколи не здобудемо цілковитого знання,
повної свідомості і завдяки цьому зможемо невпинно прагнути до розуміння; кінець
цього визначає кінець нашого життя. Проте розуміння має значення лише тоді, коли
його можна передати ще комусь і протиставити іншим поглядам на світ. Мова ніколи не
була і не буде приватною, вона завжди передбачає присутність інших, навіть якщо вони
відсутні в той чи інший момент. Г.-Ґ. Ґадамер писав: “Буття мови характеризується (…)
тим, що Я не є його суб’єктом. Той, хто говорить незрозумілою нікому мовою, не
говорить взагалі. Говорити – означає говорити до когось. (…) Отже, мовлення належить
не сфері індивіда, а сфері спільноти” [21, c. 59]. Про філософію Г.-Ґ. Ґадамера влучно
сказав К. Міхальскі: “У процесі порозуміння з собою люди випробовують свої погляди –
в конфронтації з іншим поглядом світло, в якому я бачу речі, стає для мене частково
відомим і проблематичним; дивлячись іншими очима на те, що інші бачать інакше, я
можу коригувати їхні уявлення” [22, c. 11]. А також, – чого не додав К. Міхальскі, – і
свої власні. В розмові немає привілейованих, переможців чи переможених, тих, що
мають цілковиту рацію або тих, хто її не має, або, ще гірше, тих, кому в ній відмовили.
Розмова також не має кінця, оскільки ведеться за допомогою мови, яка від природи є
багатозначною. Зв’язки, що поєднують людей, ґрунтуються на комунікації, яка завжди
відбувається якоюсь мовою. К. Міхальскі вважає, що Г.-Ґ. Ґадамер іде ще далі, надаючи
мисленню загальності, оскільки воно відбувається за допомогою мови, яка є суспільним
досягненням. Багатозначні вже самі слова, з яких складається мова. Однак вони не
найважливіші [22, c. 15]. Найважливішим є сам акт розмови.

Ми так багато написали про мову тому, що без неї неможливо створити розповідь, –
без мови немає наративу, мова є головним матеріалом наративу, оскільки уможливлює
саморозуміння, а для багатьох дослідників розвиток мови ототожнюється навіть з
розвитком розуму. Проте мова не лише надає значень і забезпечує самосвідомість, а й
уможливлює експресію власної особи. Крім того, на чому наголошують передусім
автори “Соціального конструювання реальності”, вона створює суспільство. Оскільки
мова має загальний характер, то створена за її допомогою ідентичність піддається
соціальним впливам. Індивідуальні висловлювання залежать від мови спільноти; навіть
розуміння емоцій часто повинне знайти підтвердження в розмові, у мові. У “Запрошенні
в соціологію” П. Бергер навів приклад того, як висловлені на побаченні слова кохання
не лише це кохання підтверджують, а й творять його та об’єктивізують. Людські дії
можна зоб’єктивізувати, а отже, і описати. Проте зазначимо: це зовсім не означає, що
дії людини є раціональні; власне, навпаки – наратив дає змогу описати досвід, який не
є раціональним. Мовна об’єктивізація – це надання діям значень та певних визначених
мовних знаків. Завдяки тому, що людські дії можна описати в мові, їх можна продовжити
і передати іншим. Мова робить можливим вихід поза контекст дії чи поза контекст
взаємодії віч-на-віч. “Реальність щоденного життя не лише сповнена об’єктивізацій 
– вона можлива лише завдяки їм”, – стверджують П. Бергер та Т. Лукман [23, c. 70].
І відразу ж уточнюють: “Поточні об’єктивізаціі щоденного життя забезпечують, головно,
мовні значення. Буденне життя є, передусім, життям з мовою і за допомогою мови,
якою я користуюся разом з іншими людьми. Тому розуміння мови має визначальне
значення для розуміння реальності щоденного життя” [23, c. 72].
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За допомогою акцентування уваги на значенні мови, розмови чи діалогу,
наголошуємо, що разом з нами творцями наших оповідань-наративів завжди будуть
наші близькі та партнери, інші люди. Наративи ніколи не будуть результатом праці лише
індивідуального суб’єкта, але й ближчих до нього чи віддалених осіб; як присутніх, так
і відсутніх; живих і мертвих. Наративісти зазначають, що інші майже завжди присутні в
наших наративах. Навіть Дон Кіхот, як ми вже мали нагоду переконатися, не зміг
підтримувати свого наративу до кінця і був змушений узяти до уваги розповіді інших.
Розповіді стають елементом доступної кожному культури певної спільноти, їх
використовують у процесі структуралізації власного досвіду. Власний наратив завжди
складається із запозичених з інших розповідей частин, і не лише тих, у яких ми присутні
як герої, а й тих, в яких ми є співавторами культурного середовища певного суспільства.
Як сказали б соціальні феноменологи та соціологи знання А. Шюц, П. Бергер, Т. Лукман
і, можливо, навіть Ч. Тейлор i Е. Ґідденс, наративи – це процес конструювання реальності,
а власні оповідання є певною версією єдиної загальної розповіді спільноти, так само, як
казки для В. Проппа мають спільні корені. Проте, з іншого боку, можна стверджувати,
що індивідуальні наративи утворюють понадіндивідуальну загальну розповідь 
– інтерсуб’єктивний світ, де кожен створює свою власну розповідь і де завжди буде
місце для розповіді кожного.

Переклад з польської Н. Черниш

______________________
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Досліджено державну ідентичність у російському суспільстві, зокрема серед
московської студентської молоді. Зроблено висновок про центральне місце в цій
ідентичності таких тем, як уявлення про провідне місце країни в світі, її цивілізаційний
розвиток, уявлення про ресурси, досягнення культури та історичну роль країни.
Автор підкреслює ефективність дій політичної еліти Російської Федерації, спрямованих
на формування у суспільстві державної ідентичності.

Ключові слова: державна ідентичність, молодь, консолідація

За останні десятиліття російський народ пережив складний період історії, в ході
якого за короткий термін у людей змінювалася державна, громадянська ідентичність.
Без сумніву, формування цієї ідентичності  актуальне в суспільстві. З початку свого
президентства В. Путін постійно повертався до теми державної ідентичності і визначав
образ бажаної Росії –  “єдиної держави”, “унікального співтовариства народів”,
“конкурентоспроможної”, “вільної, демократичної”, “такої, що зберігає сильні
позиції в світі” країни [1 — 3].

У російській науковій літературі проблеми формування державної ідентичності
почали розробляти в останні десять років [4 — 9]. У статті йдеться про державну
ідентичність російської нації1.

Вивчення державної ідентичності засвідчило, що в масовій свідомості людей вона
охоплює уявлення про місце країни в світі, геополітичному просторі, її цивілізаційний
розвиток, уявлення про ресурси країни, досягнення культури, історичну спільність
[11, с. 29]. Саме уявленням про місце країни в світі державна ідентичність своєї країни
відрізняється від етнічної, як такої, що ґрунтується головно на уявленнях про культуру і
мову, історію етнічної групи. Державна ідентичність не ізольована від інших видів
ідентичності – етнічної, локальної, вони здатні доповнювати одна одну [11, с. 29]. Крім
того, “у країні, де росіяни становлять домінуючу більшість, державна ідентичність не
може не грунтуватися на культурі етнічної більшості” [12, с. 239].

Наша мета – розглянути уявлення про державну ідентичність, які є в молодіжному
середовищі. Емпіричною основою для аналізу загального фону стану масової
______________________

1 Сучасна політична еліта розуміє націю як надетнічну сукупність усіх громадян країни. Нація – це
багатонаціональний народ, як зазначається у тексті Конституції Російської Федерації. Тобто російська нація
(народ) об’єднує всі народи Росії в спільних кордонах держави, культурі, минулому і майбутньому [10].
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громадської думки є дані Російського моніторингу економічного становища і здоров’я
населення (RLMS); результати опитувань ВЦДГД (Всеросійського центру досліджень
громадської думки)2. Емпіричною основою для аналізу формування ідентичності у молоді
стало дослідження, виконане автором серед молоді трьох вищих навчальних закладів
Москви3, в ході якого опитано 128 студентів. Використовували метод анкетного
опитування. Результати опитування ми доповнили даними вільних напівструктурованих
інтерв’ю [13], проведених зі студентами для уточнення і поглиблення картини результатів4.
Для вивчення ідентичності застосовували конструктивістський підхід під час розгляду
ідеологічного рівня формування ідентичності елітою, а під час аналізу уявлень на
особовому, груповому рівні – феноменологічний підхід [14 —  16]. Перш ніж перейти
до аналізу російської ідентичності в середовищі студентів, розглянемо тенденції в
суспільній свідомості населення країни загалом.

Консолідаційні ідеї російської ідентичності в сприйнятті масової свідомості.
З початку XXI ст. громадянсько-державна ідентичність була стабільною. У 2002 р.

росіянами себе вважали 63 % опитаних [7, с. 226], в 2006 – 65 % відчували єдність зі
всіма громадянами Росії5.

Що вкладають у поняття “бути росіянином”? Аналіз результатів опитувань (з 1999 р.),
у яких ставили питання, що фіксують інтеграційні установки та визначають російську
ідентичність, засвідчив, що переважно уявлення були пов’язані з реанімацією сильної
держави.

У 1999 р. на запитання “Що нині потрібніше Росії?” 59 % респондентів відповідали:
необхідна “сильна держава”, 71 %  вважали, що потрібний “сильний лідер”6. Серед
ідей, які могли б об’єднати російське суспільство, 27,9 % респондентів назвали “сильну
державу”, 25,7 % – “відродження Росії”7.

Як уже зазначено, державна ідентичність також пов’язана з уявленнями про місце
країни в світі. “Росія заслуговує більш гідного становища в світі”, – так у 2000 р.
вважали 66 % опитаних8. У 2001 р. 69,1 % опитаних були переконані, що Росії треба
прагнути до того, щоб залишитися постійним членом “вісімки”9; 85 % респондентів
погоджувалися із твердженням, що “Росія – велика держава. Вона повинна примусити
інші держави і народи поважати себе” [21, с. 48].

За даними спеціального опитування ВЦДГД, у 2006 р. близько третини опитаних
(34 %) бажали бачити Росію світовою наддержавою. Майже половина з них у 2006 р.
хотіли б бачити Росію однією з 10 – 15 країн, що лідирують у світі. У тому, що Росія в
______________________

2 Моніторинг RLMS проводили Інститут соціології РАН, дослідницький Центр “Демоскоп”, Інститут
харчування РАМН і Університет Північної Кароліни (США). В ході моніторингу опитали приблизно
4 тис. домогосподарств у 38 регіонах Росії.

3 Опитували студентів  третього-четвертого курсів  у Державному університеті “Вища школа
економіки”, Російському університеті дружби народів, Академії права й управління.

3  Узято 17 інтерв’ю.
5 Дані Мониторингу економічного становища і здоров‘я населення (RLMS) Інституту соціології

РАН, 2006.
6 Дані ВЦДГД, дата проведення опитування – березень 2000 р., N=1595 [17, с. 10].
7 Дані ВЦДГД, дата проведення опитування – березнь 1999, N=2000 [18, с. 92].
8 Дані ВЦДГД, дата проведення опитування – серпень 2000, N=1574 [19, с. 23].
9 Дані ВЦДГД, дата проведення опитування – травень, 2000, N=1600 [20, с. 23].
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найближчому майбутньому стане великою державою, не сумнівається майже половина
респондентів. Як велика держава, країна повинна мати розвинену сучасну економіку
(55 %), високий рівень добробуту громадян (36 %), потужні збройні сили (24 %),
розвинену науку, високі технології (20 %). Серед менш значущих умов названо також
відродження російської культури і національного духу, контроль над територіями
колишнього СРСР, дотримання норм демократії, становище “цивілізаційного” мосту
між Європою та Азією. Стати великою державою, за результатами опитування ВЦДГД,
Росії заважають декілька обставин (у порядку зменшення): економічне відставання від
передових країн, нестійке політичне положення країни, умисна протидія з боку Заходу,
недостатній розвиток демократії, відсутність національної єдності (так уважало 14 – 17 %
опитаних) [22].

Ідею “єднання народів Росії для її відродження як великої держави” в 2001 р.
серед “об’єднавчих ідей” підтримували 48 % респондентів [23]. На початку 2000-х
років за ідею повернути Росії “статус великої шанованої держави” висловлювалося
55 %, а у 2004 р. – 58 % респондентів10. Витоки державності – в історії: “минуле
наповнене і структуроване ключовими моментами легенди про великодержавну
владу… і географія, і історія в масовій свідомості наповнені образами державної влади”
[25, с. 36].

Історія, минуле є одним із ключових моментів державної ідентифікації росіян,
поряд з територією, місцем народження, природою і державою [25, с. 28]. У 2003 р.
на питання: “Що в передусім пов’язується у Вас з думкою про Ваш народ?” 48 %
респондентів відповіли – “наше минуле, наша історія”. Ідентифікація з територією
коливалася в межах від 26 % (у 1999 р.) до 32 % (у 2003 р.). Значущість “військової
потужності” розділяли 8 % (2003 р.). У 2005 р. гордість при думці про сучасну армію
відчували тільки 3 %, 20 %  співпереживали, а 28 % відчували тривогу.

Значущість армії серед росіян зросла не тільки у зв’язку з уявленнями про силу
держави, а й, як уважає Л. Гудков, у зв’язку з “оборонною свідомістю”. Якщо у 1989 р.
13 % респондентів уважали, що в Росії є вороги, то у 1999 р. так думали 65 %, а у
2003 р. – 77 %. “Існує військова загроза Росії з боку інших держав” – з цим твердженням
у період з 2000 по 2005 р. були згідні від 37 до 48 % респондентів11.

Важливий момент становлення загальноросійської ідентичності – можливість
поєднання громадянської та етнічної ідентичності. В “образі ми” етнічні характеристики
переважали над загальногромадянськими. Дослідники, перевіряючи цю тенденцію
в опитуваннях Інституту соціології РАН у 2006 р. зафіксували, що єдність з людьми
своєї національності по-різному відчували 85,6 % респондентів (42,3 % – часто,
43,3 % – іноді), а єдність зі всіма громадянами Росії – 65 % [17]. Причому якщо
для росіян ідеї загальноросійської ідентичності суміщалися з “російськістю”
(русскостью - примітка перекладача), то для людей інших національностей уявлення
про загальноросійську ідентичність конструювалося складніше, що породжує
додаткові проблеми інтеграції. Ці висновки отримані за результатами опитувань у
______________________

10 Дані ВЦДГД по програмі “Радянська людина” [24, с. 28].
11 Дослідження “Посткоммунистический национализм, этническая идентичность и регулирование

конфликтов” (1993 – 1996 гг.), “Этнические и административные границы: факторы стабильности и
конфликтности” (1997, 1998 гг.), “Социальное неравенство этнических групп и проблемы интеграции в
Российской Федерации” (1999 – 2001 гг.), керівник Л. М. Дробижева.
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1990-тих й на початку 2000-х років дослідниками проблем етнічної, державної та
громадянської ідентичностей12.

На тлі висловлювань Президента і його оточення про цінність багатонаціональної
держави, що утвердилася в уявленнях багатьох людей, про толерантність російського
народу, гіперідентичність усе ж таки залишається досить високою в суспільстві. Підтримку
гасла “Росія для росіян” стабільно демонстрували в період з 2000 по 2005 р. від 49 до
58 % респондентів [26, с. 137]. Правда, для чималої частки людей це було швидше
способом самоутвердження, ніж пошуком переваг.

Роздратування і неприязнь до приїжджих з Північного Кавказу, Середньої Азії та
інших південних країн у 2005 р. відчували, відповідно, 20 і 21 % респондентів
[26, с. 140]. Утвердження толерантності залишалося проблемою для росіян за умов
високого приросту мігрантів, за прийманням яких Росія в 90-ті роки поступалася тільки
США і Канаді. Внутрішня ксенофобія в пострадянський час була однією з форм негативної
консолідації разом з антизахідними установками і ворожістю до деяких колишніх
республік СРСР. Мабуть, конструйована ідеологія не надавала ідей для позитивної
консолідації. Цінності демократії та свободи, задані Президентом (особливо в перший
термін президентства), номінально залишилися в дискурсі, але знайшли менший відгук,
ніж ідеї державності, конкурентності, обороноздатності.

Уявлення студентів про державну ідентичність у повсякденній практиці.
Опитування студентів засвідчило високу значущість для них державної ідентичності.

Сказати “це – ми” про всіх громадян Росії можуть 89 % опитаних студентів. З них часто
відчувають єдність зі всіма громадянами Росії 34 %, іноді – 55 %. У цьому разі етнічна
ідентичність переважає. Єдність з людьми своєї національності відчувають 93 % опитаних
студентів, з них часто – 46 %, іноді – 47 %. Та й інша ідентичність частіше не
протиставляються, а поєднуються на індивідуальному рівні.

У ході інтерв’ю ми попросили уточнити, яке значення вкладають студенти у
вираз “бути росіянином, бути громадянином Росії”. Виявилось, що студенти
розділяють такі уявлення, як “відчувати себе громадянином Росії” і “відчувати
єдність з громадянами Росії”: “Так, себе відчуваю росіянкою, а з приводу єдності
– іноді відчуваю її, іноді ні”, “Громадянин Росії – це людина, яка народилася в
Росії і тому має громадянство. Є ж фізичний стан – народився в Росії, жити
можеш де завгодно і не відчувати себе росіянином, і духовний – відчувати
єдність, навіть якщо народився в іншій країні, але просто живеш в Росії. І ці
стани різні”.

“Відчуття себе громадянином Росії” пов’язане з ідентифікацією із державними
інститутами, лояльністю до держави і його лідера, а також фактичним перебуванням на
території держави: “Бути росіянкою… жити тут і паспорт мати російський”, “Те,
що я живу в цій країні, дотримуюсь законів, є носієм російської мови, що є офіційною
в Росії”, “Я відчуваю себе росіянкою, коли заходить мова про державу – у будь-
якому аспекті – економічному, політичному… Коли слухаю промови Президента,
______________________

12 Дослідження “Посткоммунистический национализм, этническая идентичность и регулирование
конфликтов” (1993 – 1996 гг.), “Этнические и административные границы: факторы стабильности и
конфликтности” (1997, 1998 гг.), “Социальное неравенство этнических групп и проблемы интеграции в
Российской Федерации” (1999 – 2001 гг.), керівник Л. М. Дробижева.
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 взагалі, коли чую В.В. Путіна, чую про нього, то ось, напевно, моє дуже позитивне
ставлення до нього, воно провокує виникнення відчуття самобутності російської”.

“Відчуття єдності з громадянами  Росії” пов’язане з відчуттям емпатії 
– співпереживанням, взаємним переживанням спільності народу, воно емоційніше
порівняно з попереднім: “Мені тут жити подобається…. Я тут виросла, чудово
розумію устрій, облаштування життя росіянина”, “Людина повинна розуміти, в
якій країні вона живе, розділяти цінності, економічний, політичний стан країни
повинен її  хвилювати. Якийсь зв’язок духовний повинен бути”, “Є якесь відчуття
батьківщини, можна навіть сказати – гордості за те, що росіянин”, “Я живу в
Росії, я люблю свою країну, отже, я росіянка. Вважаю, що росіянин повинен любити
і належати своїй країні”.

Громадянсько-державна ідентичність не актуалізована, її відчуття виникає в
конкретних обставинах – за кордоном, у ситуаціях, пов’язаних з оформленням віз,
документів, причому її відчуття може бути пов’язане з негативними емоціями: “Для нас
часто проблема в отриманні віз, а, наприклад, громадяни якихось інших країн можуть
без віз подорожувати або простіше їх отримувати”.

Для російських студентів громадянсько-державна й етнічна ідентичність суміщені:
“Для мене це пов’язані речі. Я щаслива людина, тому що я російська і росіянка
одночасно. Я живу в державі, де у мене збігаються національність і громадянство”,
“Російський і росіянин – хіба це різні поняття? Я про це особливо не замислювався,
але вважаю, що це одне і те ж. Не бачу причин, з яких можна вважати, що це не
одне і те ж. Інші національності… напевно, якщо вони знають російську мову,
живуть на території Росії і, головне, хочуть бути росіянами – чому ні?”.

Уявлення про російський народ, за даними загальноросійських опитувань, охоплюють
головні елементи, характерні для росіян загалом. Головні з них – російська мова і
територія. До теми території Росії студенти звертаються часто: і в разі обговорення
інтеграційних ідей, коли територію уявляють проблемним чинником (“Росія велика країна
і дуже різна”, “У нас велика територія, за нею складно стежити і складно нею
управляти. Простий приклад: намагалися боротися з національними протистояннями
в Москві, а вибух отримали в Кондопозі”); і в разі визначення місця Росії в світі (“У
нас же 1\6 частина суші, це ж дуже немало… на територію не можна не зважати,
ми самі не можемо не зважати на те, що у нас така територія. В світі наша роль
повинна бути пропорційною до наших територій і багатств, принаймні, у нас є для
цього більше можливостей, я не думаю, що який-небудь Люксембург сильно може
чимось управляти, адже у нього нічого немає”). Території надають містичні риси
схожості з “російською душею”: “Територія, звичайно, наше багатство... я б провела
аналогію з душею нашою… відкритість… і широта душі”. Територію вважають
ознакою особливого значення народу Росії: “Ми можемо бути сильною державою,
володіючи такою значною частиною світових природних ресурсів, водночас  це
відповідальність. У світовому масштабі”.

У структурі уявлень про російський народ значущі історія, досягнення (“Дуже
багато в науці, в культурних досягненнях було зроблено нашими людьми”, “Народ,
який виграв Велику вітчизняну війну. Мова навіть не взагалі про військові досягнення,
а сам факт – змогли зупинити… щось особливе виявив народ у цьому”). Демонструють
уявлення про загальні риси російського народу (“Ми взагалі самодостатні”,
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“Терпимість якась, всеприйнятність… адже ми досить просто і не напружено
зливаємося зі всіма іншими, не сильно чинимо опір”, “Нашим людям тільки лінуватися
б трохи менше, це характерна риса”)13.

Патріотизм студенти пов’язують як з емоційними проявами, так і з конкретними
діями: “Патріот – людина, яка любить батьківщину. Яка готова її захищати”. Дії,
що передбачають активний творчий підхід: “Патріотизм може бути як активним,
так і пасивним, це залежить більше від характеру людини. Але активні патріоти –
це явно не ті, хто стоїть на мітингах, б’є себе в груди і кричить “Я люблю Росію!”
Справжні патріоти – це ті, хто робить щось, щоб просувати нашу країну”, “Бути
російським патріотом для мене означає виконання законів, захист батьківщини.
Причому захист не тільки з військового погляду, захист – це розвиток країни”, “Для
мене патріотизм – це не активно-наступальна стратегія, у військовому сенсі, це не
агресивність,… якщо говорити про те, які нині відбуваються зміщення в країні –
укріплювати армію, обороноздатність… краще б укріплювали соціальну сферу”.

Думки про інтеграційну ідею серед студентів різні. Одні вважають, що такої ідеї в сучасному
російському суспільстві немає – росіяни об’єднані не ідеєю, а загальними обставинами: “Тільки
загальні проблеми нас об’єднують”, “Усі прагнуть хоч якось поліпшити життя, це сьогодні
об’єднує. І це виражається не лише в спробах отримати більше матеріальних благ, а й у
спробах отримати продуктивніший уряд”. Відсутність інтеграційної ідеї є проблемою для
суспільства, причому вона пов’язана зі зміною епох в історії країни: “З огляду на те, що
довгий час у нас був і не СРСР, і не Росія, незрозуміло що, ось унаслідок цього зламу ми досі
не можемо його переступити. Дуже сильна різниця між поколіннями”.

Зафіксовано думки про те, що інтеграційні ідеї є, але вони неефективні: “Може
тому, що у нас нині нема сформульованої зверху, від уряду, ідеї, виникає якась ідея
всередині, але низької якості – як усе погано. Але добре, що хоча б  вона є”. До
неефективних ідей студенти зачислили також ідею об’єднання проти чогось: “На мій
погляд, простіше об’єднуватися проти чогось. Проблема нашої держави, як я вважаю,
в тому, що ми можемо об’єднатися проти чогось зовнішнього, протиставити себе
чомусь. Але якоїсь сили, яка просто зближує, немає”, “Перше, що мені спадає на
думку, – суперечність з Америкою. Росія, мені здається, завжди протиставлялася
Америці, і в свідомості багатьох людей це є – є Америка, є Росія, і ми якось не явно,
але проти… Люди не люблять Америки. Напевно, ця ідея здатна нас згуртувати, але
це не найліпша ідея для об’єднання, хоча я сама це відчуваю, але головою я розумію,
що це недобре. Ідея від самого початку конфліктна”.

Так або інакше, інтеграційна ідея для російського суспільства, на думку студентів,
необхідна, але чітко сказати, якою вона могла б бути, для них нелегко. Висувають декілька
варіантів, наприклад, підвищення добробуту громадян: “Може, хоч якось підняти нашу
державу на якийсь рівень, хоч якісь соціальні показники збільшити, тобто
підвищення рівня життя могло б стати метою”.

Розвиток, процвітання держави – через підвищення громадянської активності: “Нас могло
б об’єднати прагнення самим виправити ситуацію в Росії, а не чекати… якщо ми
перестанемо чекати, що прийде правитель, який нас врятує, в державному плані, то ми
______________________

13 Тут автор ужив поряд такі терміни, як “российский народ” і “русский народ” (nереклад українською
мовою не дає змоги передати відмінності значень цих понять. - Примітка перекладача).
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 можемо стати дуже активними, і ось ця активність могла б нас об’єднати”, “Для нас
було б ліпше об’єднатися якось і зробити себе повноцінною державою. Об’єднатися
повинні громадяни країни, ті, хто зможуть, в ім’я розвитку, процвітання держави”.

Державність як ідею, здатну стати інтеграційною, також висловлюють: “Росія насправді
велика держава, але нині вона переживає один зі своїх гірших моментів. … Ідея того, що
сьогодні Росія в дуже поганому стані, а насправді вона інша, і те, що ми чекаємо того,
що прийде якийсь один правитель, який нас усіх врятує, – ця ідея у всій нашій історії,  в
середині нашого менталітету сидить. Ця ідея нас нині об’єднує”, “Ідея зробити Росію
великою державою може нас об’єднати, це пов’язано з історією, з двома війнами, до яких
ми мали безпосередній стосунок. Ще це пов’язано з тим, що Росія така велика країна, а
друга така велика країна – США, і вони нині стають щораз сильнішими”.

Звернення в бесіді до теми США як головного конкурента в боротьбі за лідерство цілком
характерне в разі обговорення ідей державності: “Нині Росія, природно, претендує на звання
світової держави, але не світового гегемона, яким себе позиціонує США. Тобто Росія
хоче, можливо, в союзі з країнами колишнього СРСР, змінити світ під себе. І це правильно,
ми повинні прагнути стати одним з лідерів, тому що однополюсний світ, яким він був
після розпаду СРСР, себе вичерпав. Тому, природно, Росія не повинна прагнути оволодіти
всім світом, а повинна бути просто нарівні з іншими. Росія повинна стати такою
державою, щоб її сприймали як рівну серед рівних”.

Зазначимо, що студенти демонструють “позитивну, мирну” державність: “Цю ідею –
великої країни – я оцінюю позитивно, але тільки якщо це не приведе до конфліктів, якщо
в мирних цілях, просто як ідею для об’єднання, і не в руслі протиставлення Америці, а в
руслі того, що ми – велика сильна країна, що в разі якихось конфліктів, загроз ми зможемо
захистити себе і може бути, ще когось”, “Мова не про те, щоб зробити Росію кращою
державою світу, ні, до цього прагнути категорично не варто, треба прагнути до того, щоб
Росія була гідною державою, коли людина могла б з гордістю сказати: я громадянин Росії”.

Студенти мають і захисні настрої, “оборонну свідомість”: для Росії, на їхню думку, існують
загрози, як зовнішні, так і внутрішні. Головним “ворогом” опитувані називали США, від яких
очікують відразу декілька загроз. США розглядають як конкурента в боротьбі за світове
лідерство і ресурси: “Довгий час у нас існувало уявлення про США як ворога. Вони не ворог,
а конкурент. … Нині США претендують на наші ресурси. Вони нам самим потрібні”, “У
нас єдина загроза і гідний суперник – США. Вони можуть бути порівнянні з Росією. Хоча
США менші за територією, але вони добре організовані, це їхня перевага, організованість,
систематизованість, інша ситуація на політичній арені”.  Політику США щодо Росії
студенти розглядають як маніпулятивну, приховану, нечесну: “Захід, Америка, зокрема, з нами
хитрять, нас одурюють, по-тихому прибирають усе до рук. Нині вони не є нашим ворогом,
нині вони співпрацюють, але з явною вигодою для себе і невигодою для нас”. Ще одна
загроза – загроза культурної експансії: “Різні Макдональдси, фастфуди,… але ми ж це все
приймаємо”, “Америка для всіх – загроза. Виражається це в насадженні культури.
Культури МТВ, Макдональдса… індивідуалізації… коли діти думають про те, що треба
заробляти гроші, рахують долари вже в 5 років, це жахливо, цього не повинно бути, це
загроза”. Нарешті, від США, на думку студентів, може йти пряма військова загроза.

Загрози, на думку студентів, можуть іти й від інших держав. Зокрема, деякі держави
можуть претендувати на територію Росії: “Ще я б ворогом назвала Китай. Якщо врахувати
те, що я чула про спроби одержати територію… багато хто говорить, що те ж саме з
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Японією, що як ми поступимося в питанні з Курилами, то ними справа не
закінчиться. Дуже велика частина Сибіру – ласий шматок для Японії або Китаю”.
Китай пов’язують ще і з загрозою культурної експансії: “Є латентна загроза з боку
Китаю… небезпека – в проникненні їхньої культури в нашу, тобто є загроза нашій
культурі”. Не менш значущими для Росії студенти називали внутрішні загрози –
демографічну ситуацію, “фашизм”, “роз’єднаність”.

Ідея сильної держави має підтримку у студентів. Росії треба прагнути стати сильною
державою; у цьому разі сильну державу частіше ототожнюють з країною загалом. У Росії є
об’єктивна підстава бути сильною державою – обширна територія: “Велика держава повинна
бути сильною, вона має на увазі силу”.

Якою повинна стати Росія як сильна держава? Важливим компонентом цього образу
респонденти бачили соціальне благополуччя громадян: “Передусім сильна держава забезпечує
хороший соціальний захист своєму населенню”, “сильна держава – це захищені люди, які
можу постояти за себе, за ті блага, які їм держава дає. Тоді це буде насправді сильна
держава”, “Уряд повинен більше піклуватися про своє населення”, “Щоб підтримувати
гідний рівень свого стану, щоб населення було захищене і жило нормально, потрібно
бути сильною державою. Держава повинна бути для людей, а не для самої себе”.

Необхідний високий рівень економічного розвитку, але ті, в кого брали інтерв’ю зазначали,
що країна має бути самостійною: “Щоб нас не розглядали просто як сировинний придаток, як
роблять це нині”, “Заважає нам економічна залежність, майже повна, від дії глобалізації”.

У сильній країні, за уявленнями тих, що давали інтерв’ю, повинен бути єдиний народ.
Студенти говорили про необхідність спільної ідентичності для російського народу: “Єдність,
якої нам не вистачає, щоб бути сильною країною”.

Зазначимо, що, за уявленнями респондентів, громадянське суспільство – важлива
складова сильної держави: “Щоб було громадянське суспільство – замість централізації,
коли навіть якщо у тебе є право щось сказати, тебе все одно ніхто не почує”. Формувати
громадянську свідомість можна за допомогою системи освіти: “Треба через систему освіти
впроваджувати політичну свідомість.… Більше правових уроків, пов’язаних з політичними
свободами, з творчістю, тому що це розвиває вільний дух, розуміння. Тобто формувати
цивільну свідомість саме через систему освіти”.

Сильна армія сильній державі теж потрібна, але в цілях захисту від гіпотетичних загроз,
а не в агресивно-імперських цілях: “Армія потрібна не для того, щоб впливати на політику”,
“З військового погляду сильна держава теж повинна бути сильною. Але не як було в
СРСР – був “бзік” на танках, ракетах та іншому... нормальне озброєння повинне бути,
але не повинні на це витрачатися всі ресурси держави. Все повинно бути в міру. Це нам
потрібно для захисту”.

Сьогодні, на думку студентів, у перелічених сенсах Росія не є сильною державою, але,
можливо, залишається такою в думці Заходу – за інерцією радянських успіхів: “Нас тримають
за сильну державу, яка щось може, – чи то за спогадами про минуле, чи то пам’ятаючи
про те, що таке російський авось, ніхто нас не чіпає”, “Це держава, яка намагається
довести всьому світу, що вона сильна, але, все-таки, ґрунтуючись на сильних позиціях
инулої держави, СССР”, “Раніше ми були сильною державою, а нині ніби за інерцією”,
“Повага по всьому світу, а не тільки боязнь – боязнь ядерної зброї, я маю на увазі. Нині
нас ще бояться, може, це осад від колишнього, але щось залишається, бояться в якомусь
саркастичному сенсі”.
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З економічного погляду Росія уявляється залежною державою, сировинним придатком
Заходу: “Ми нині джерело ресурсів. І небагато виробництва. А також споживач товарів,
які виробляють за кордоном”. Відсутність ідеї, яка ефективно інтегрувала б російське
суспільство, позначається на сприйнятті країни: “Росія для мене – щось неясне”, “Сьогодні
Росія – це щось велике й абсолютно несистематизоване, я навіть не можу описати, я це
відчуваю, належачи до цієї держави, але описати це складно, це якась потужність, яку
ми всі відчуваємо, але всьому цьому не вистачає якоїсь цілісності, якоїсь розумності,
логічності й організованості”.

Образ СССР нерідко згадували в інтерв’ю – як з негативом, так і з позитивними емоціями.
З негативних вражень згадали гонку озброєнь, відсутність громадянського суспільства. У
позитивному світлі Радянський Союз постає як держава, що згуртувала суспільство: “У
СРСР багато було не тільки поганого … там було багато хороших зачинів, хоч би ідеї –
навіщо все це робиться, навіщо стільки працюється, навіщо просуваються якісь моменти
на політичній сцені... була якась ідея, навіщо взагалі люди живуть”, “Ось були в радянському
суспільстві якісь цінності, які треба повернути, – пошана до своєї культури, до людей, що
оточують тебе, пошана до сім’ї, традицій, це хороші цінності”, “Ми повинні бути такою
ж великою країною, самодостатньою, тільки демократичнішою”.

Сильна держава, до якої Росії треба прагнути, передбачає компонент, один з найбільш
важливих, за оцінками студентів, – вплив на міжнародній арені: “Сьогодні важливий вплив,
вага в міжнародних відносинах. Не тільки з Америкою, а взагалі з іншими державами.
Присутність у різноманітних міжнародних організаціях, яких нині багато, не лише
присутність, але і сильне право голосу”. Досягнення значнішого місця в світі, “гідних позицій”
– завдання російської держави, на думку тих, що давали інтерв’ю, причому як з погляду рівня
добробуту громадян: “В ідеалі Росія заслуговує на високе місце, точно не якесь там, у
сотні, хоч би в десятці, потенціал-то є, щоб нормально жити. Треба прагнути до високого
рівня життя, як у європейських країнах”, так і з погляду впливу на світову політику:
“Потрібно прагнути до ліпшої презентації своєї держави. Потрібно прагнути до того,
щоб були не ліпші, але гідні позиції”, “Росія починає прагнути до досягнення тих же
позицій, які займав СРСР у минулому. Але в світі її не сприймають серйозно. Авторитетною
повинна бути наша держава. Нашу державу повинні поважати, прислухатися до думки
нашої держави”.

Ідеї багатонаціональності, полікультурності Росії з урахуванням історичного минулого
можуть стати об’єднавчим чинником. У ході інтерв’ю висловлювали думка: “Якщо постійно
пропагувати не думку “Росія для росіян”, а “Росія як багатонаціональна країна”, робити
наголос на цьому, думаю, це могло б якось згуртувати. Якщо не робити наголосу на різниці
культур, а акцентувати на тому, що ми в одній країні живемо, і давно живемо, і добре
жили... Тобто загальна територія, загальна історія і позитивний досвід проживання – це
може нас об’єднати. Якщо робити наголос на цьму, на тому, що ми такі різні, але ми
давно разом”. Ідею цінності багатонаціональної держави, яку, як зазначено вище, можна
простежити в дискурсі державної влади, можуть сприймати, проте спрямовує образ думки
та поведінки і повсякденний дискурс, у якому часто мовою ворожнечі обговорюють
проблеми міграції.

На тлі високого рівня ксенофобських настроїв загалом по Росії студенти є
терпимішими. Етноцентристські установки характерні приблизно для третини опитаних
студентів – 37 % з них підтримують гасло “Росія для росіян”. Це ті, хто має

Російська ідентичність очима московських студентів



48

актуалізовану етнічну самосвідомість, майже 90 % з них ніколи не забувають про
свою національну належність. Нижчий рівень етноцентризму в студентському
середовищі, ймовірно, пов’язаний з рівнем матеріального благополуччя, відчуття у
більшості деякої захищеності коштом батьківської сім’ї, задоволеністю життям,
загальною культурою і з нижчим відчуттям конкуренції. Характерно, що в сім’ях з
нижчим соціальним статусом рівень етноцентризму вищий, ніж у сім’ях з вищим
статусом. Сприйнятливість молоді, несталі життєві позиції, мобільність роблять молодих
схильнішими до впливу радикальних правонаціоналістичних організацій, які з огляду
на це часто зорієнтовані саме на молодь.

Етноцентристські установки у студентів частіше поєднані з антизахідними: майже
дві третини з тих, хто підтримує гасло “Росія для росіян”, згідні з тим, що “західні
країни надають економічну допомогу, щоб ослабити нашу країну”.

Ідентифікація за віросповіданням у студентському середовищі достатньо висока.
Єдність з людьми своєї віри в тому або іншому ступені відчувають 75 % опитаних
студентів. “Вірними” і “скоріше вірними” назвали себе 90 % студентів. Привертає увагу
те, що представники інших конфесій, окрім православ’я (мусульманство, католицизм,
буддизм), частіше називають себе вірними. Ті ж, хто називають себе православними,
частіше вибирають варіант “скоріше вірний, ніж ні”, є серед них “скоріше невірні” і
“невірні”. Це пояснюють тим, що ідентифікація з православ’ям ширша, ніж просто з
релігією, це значно культурна ідентифікація [27, с. 318]. Цей факт підвищує можливості
православ’я стати складовою загальноросійської ідентичності. Можливість такої ролі
для православ’я підтверджена даними інтерв’ю: “Здається, православ’я нині добряче
об’єднує. Хоча не знаю. Може, це я просто так сприймаю, через телебачення. Мені
здається, дуже добре насаджують нині певну релігійність”.

Деяка частина студентів готова підтримати обмеження прав і свобод громадян заради
наведення ладу в країні: наприклад 8,6 % вважають, що для цієї мети можна заборонити
мітинги і демонстрації в країні; 24,1 % – що це можливо, але залежно від обставин.
Схожі думки є і з приводу можливості обмеження державою виїзду за кордон. Уведення
державного контролю над ЗМІ як засіб наведення ладу підтримує вже більша частина
студентів – 31 %, 26,7 % вибрали варіант “Залежить від обставин”. Порушення закону
в ім’я порядку і безпеки в країні готові підтримати 33 %. Такі дані можуть свідчити про
нестійкість цінностей демократії серед студентів; також може мати значення критичність
молоді, різкість оцінок. Згідно з опитуваннями “Левада-центру” порядок (який трактують
як стабільність суспільства) переважає в громадській думці над демократією [17].

Уявлення й установки молоді формуються під впливом сімейного виховання, школи,
вищих навчальних закладів, ЗМІ. Освітні установи і ЗМІ, перш за все, перебувають під
впливом офіційного дискурсу.

У сфері виробництва соціальних конструктів переважає владний дискурс, який так чи
інакше задає дискурс друку і ТБ. Відповідно, на рівні повсякденності соціальні конструкти
виявляють себе як керівні або пояснювальні моделі поведінки індивідів і груп.

Отже, сьогодні ідентичність молоді цілком відповідає тим ідеям, які нині задає
політична еліта, – про те, що Росія повинна залишатися “вагомим і повноцінним
членом світової спільноти”, бути  “єдиною, неподільною, сильною, великою
країною”, “Наші попередники навчили нас, що така країна, як Росія, може
бути тільки сильною” [28; 29].
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За цих умов, коли ідеї владної еліти збігаються з ідеями , що існують у
повсякденному житті молоді, є підстави припускати таке: утвердження російської
ідентичності на засадах цінностей сильної держави, гідності, історичного минулого,
гордості за культуру, науку, захисних настроїв має перспективи.

Переклад з російської В. Володько.

______________________
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The article is dedicated to the study of the orientations towards the state as the part of
the social identity of the Russian society and Moscow students identity in particular.
According to the author, orientations about the leading role of Russia in international relations,
its historical experience and cultural heritage are the central elements of these identities.
Author underlines the high effectiveness of the political elites actions aimed at creation and
enforcement of such identity.
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ТРАНСФОРМАЦІЇ ПОЛІТИЧНОГО ПРОСТОРУ
В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ
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OLIGARCHY AS A MODEL OF SOCIAL ORGANIZATION
IN CONDITIONS OF POST-SOCIALIST TRANSFORMATION

G. О. Korzhov

Economic humanitarian Institute of Makijivka
korzhov@farlep.net

In the presented paper oligarchy is considered not as a transitional form of government
on the way from socialism to capitalism but as a substantially different model of social
organization and domination based on strong ties between political and economic elites,
on the merger of political clout and economic property. It is also seen as a particular model
of societal modernization – constrained, directed and controlled by ruling classes. The
paper discusses major factors that promoted creation of oligarchic system in Ukraine of
both internal and international nature. Oligarchy stemmed, on one hand, from socialist
legacy and, on the other, form a specific model of transformation implemented in the
post-socialist epoch. Reforms were launched and continued in such a way that interests
of ruling classes in the private and uncontrolled acquisition of public resources and in the
exploitation of producing classes were ensured. Oligarchy is rooted in informal structures
of power – closed clans that are based on clientelist (or patron-client) model of social
integration of society.

Key words: oligarchy, controlled modernization, clientism, paternalism, clan,
postsocialist transformations

Among many changes brought about by post-socialist transition the emergence of
oligarchic regimes in several countries of the former Soviet block is one of the most noticeable
and consequential outcomes. Oligarchy contradicts to the expectations of many experts in
post-Soviet studies about the emergence of an efficient market economy and the democratic
form of government after the collapse of communism.

After the period of euphoria among politicians and social scientists shortly after the
disintegration of the Soviet empire, analysts started to present a more sober – and in many
cases totally pessimistic – picture of post-socialist transformation. Some authors tend to
perceive it as a regression to earlier stages of historical process – to merchant capitalism
(M. Burawoy) [1] or even feudalism (V. Shlapentokh) [2]. However, most students of post-
communism posit that oligarchy is a temporary condition of transition process, a certain
anomaly or aberration from its strategic path, which can be corrected as soon as an efficient
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set of reforms is implemented. In most cases Western commentators explain negative
developments in post-socialist world in the light of the model of failure to realize a
specific Western goal.

In contrast to the above assumptions oligarchy in many respects cannot be regarded a
transitional form of post-communist rule, a particular post-Soviet road from socialism to
capitalism, from plan to market, and from autocracy to democracy. Furthermore, this
particular model of economic and political organization cannot be correctly understood and
adequately explained within the paradigm of transition.

Paradoxically enough, in spite of the fact that oligarchy is a social phenomenon of great
importance and consequence, it still remains understudied and instigates rare media
publications and political speculations. Sporadic attempts to present scholarly
conceptualizations of the phenomenon have been made in western political science [see,
particularly: 3; 4]. However, they are either too much empirically oriented or tend to focus
on one specific aspect of the problem in question, particularly the type of authoritarianism.
Among a few domestic studies of oligarchy one of publications analyzes the antisocial
essence of oligarchic political regime and its features which contradict to democracy, law-
abiding and welfare state [5]. What is missing is a broader analytical framework and a
composite medium range theory of the phenomenon in question.

In the presented paper oligarchy is seen not as a transitional form on the way from
socialism to capitalism but as a substantially different model of social organization and
domination, as a particular model of societal modernization. In so doing I try to delineate,
first, the essence of this model, focusing on how it is related with modernization
processes, second, the dynamics of oligarchy, factors that conditioned its emergence
and further reinforcement, emphasizing primarily the antecedent conditions. The issue
of how the model of transformation employed by ruling classes predetermined the path
of Ukrainian society to oligarchy is somewhat beyond the scope of this discussion and
referred to only sketchily.

What is Oligarchy?
Oligarchy is originated from the ancient Greek and initially meant “the rule by the

few”. In modern scientific discourse it started to apply with regard to certain institutions
of mass democracy such as political parties, trade unions, interest groups and lobbies.
In this respect one should recall the famous ‘iron law of oligarchy’ formulated by
German sociologist Robert Michels in Political Parties in the beginning of the XX c.
In the early 1990s the term was re-applied to describe the newly emerged type of
political and economic regimes based on strong ties, or rather symbiosis between political
and economic elites, on the merger of political clout and economic property. The
economic might of oligarchs is based on their political position and connections. They
convert money into power and back in bigger money.

Oligarchy came into being in a specific historical situation in which nascent states
 – successors to the former Soviet Union faced three major historic challenges –
democratization, marketization, and state-building. Oligarchy was brought into being by the
complicated combination of marketization and the resulting economic dislocation, on one
hand, and political processes, on the other. The core mechanism of oligarchy creation was
intrinsically linked with the distribution of property.
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Oligarchy is regarded here as a specific model of social domination and organization,
as a form of controlled or segregated modernization. This model of modernization was
launched and continued in such a way that interests of ruling classes and private acquisition
of public resources were ensured in the process of post-socialist reforming. These social
actors – winners of transformation – initiated reforms, but neither implemented them in
full, nor sought to turn them around. As Hellman puts it, “instead, they have frequently
attempted to block specific advances in the reform process that threaten to eliminate the
special advantages and market distortions upon which their own early reform gains were
based. Instead of forming a constituency in support of advancing reforms, the short-term
winners have often sought to stall the economy in a partial reform equilibrium that generates
concentrated rents for themselves, while imposing high costs on the rest of society”
[6, p. 204–205]. Hellman properly argues that the most common obstacles to the progress
of economic reform in postcommunist transitions have come not from the traditional and
expectable short-term losers, such as pensioners, workers, dislodged intelligentsia or the
unemployed, but from very different sources, namely from the earliest and biggest winners
of transition – enterprise insiders, bankers, officials, and Mafiosi. Under these circumstances
economic liberalization mostly led to privatization without the formation of efficiently
functioning market institutions and mechanisms of regulation. By the same token,
democratization had an essentially limited character and aimed at the maximally full
realization of the rights of privileged groups.

Oligarchy creates informal structures of power – closed and powerful clans. A clan is
defined by Dinello as a “particularistic and cohesive network of trust and reliability that is
dense and tightly interlinked, hierarchical, and non-transparent. Each clan shares its own set
of values, symbols and interests, enforces particular norms of behavior, maintains strong
in-group solidarity, and guards barriers to entry” [7, p. 595]. In modern economies clan-like
networks are used for rent-seeking in contrast to profit seeking activity in a competitive
market. Clans tend to preserve and take advantage of monopoly positions in order to stifle
competitors from the outside, to limit their business options, and to increase the costs of
entry into business. These clans are deeply in-built in informal power structures, using
various, generally, clandestine, political means of influence on decision-making process.
They exploit state resources and lobby preferences and favors by privatizing regulatory and
repressive functions of the state in their own particular interests. The interrelationships
among clans are regulated by authoritarian rulers.

The peculiarity of Ukraine’s situation is that each of several clans (in Ukrainian political
discourse euphemistically called financial-industrial groups) is associated with certain region.
The most powerful of several FIGs in Ukraine are Donetsk, Kiev, Kharkiv, and
Dnipropetrovs’k-based (“Privat-group” of I. Kolomoyskiy and “Interpipe” of V. Pinchuk).
Each of them controls huge economic resources and is involved in multiple economic sectors.
For instance, the Donetsk clan headed by the richest man of Ukraine Rinat Akhmetov is in
charge of the largest managerial company of the country System Capital Management.
It runs numerous metallurgical plants and chemical factories, coal-mines, firms in machinery,
energy generating and trading, oil and gas trading, food production and processing, phone
company and mobile operator, several banks, media holding (newspapers, radio stations and
TV channel), and, finally, FC “Shakhtar”. However, Donetsk clan is not unified, and there is
one more large political-economic structure in Donetsk region led by Sergey Taruta. This
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FIG is almost equal by its political and economic clout to the SCM. Moreover, it is close to
the political leadership of the country. Each clan tends to have wide representation in government
and controls a certain political party (in case of Donetsk clan it is the Party of Regions of
Ukraine). Lately, clans seek to participate in formal political activities, particularly the creation
of own factions in parliament.

Clans are a variety of clientelist (or patron-client) model of social organization and
integration of society. Initially used mostly by anthropologists and later by political analysts
to designate a specific model of social organization and integration of society mostly on the
local level, now clientelism is rather widely applied to the explanation of a variety of phenomena
from corruption of state officials to stratification processes. Kaufman [8, p. 285] identifies
the following qualities of patron-client relationships: 1) the relationship occurs between
actors of unequal status and power; 2) it is based on the principle of reciprocity, that is, a
self-regulating form of interpersonal exchange, the maintenance of which depends on the
return that each actor expects to obtain by rendering goods and services to the other and
which ceases once the expected rewards fail to materialize; 3) the relationship is particularistic
and private, anchored only loosely in public law or community norms.

Oligarchy exploits clientelist networks created on the local level in Soviet times, especially
those between workers and management. In new conditions of oligarchy regimes clientelistic
dependence between workers and management, common under state socialism, is retained
and combined with individual private property. As aptly noted by Andras Sajo [9, p. 8–9],
clientelist network is an effectual form of social organization in conditions of the absence or,
at least, underdevelopment of other, alternative modes of social organization. What is important
in our framework of analysis is the fact that relationships within the elites of power are
especially susceptible to patronage. By the moment the communist regime had collapsed the
elite network was the most developed, effective, well-equipped, and adaptable to social turmoil.

There was one more important factor promoted the creation of oligarchy – the
relationships of patronage. Patronage is instrumental in the restoration of broken social ties
which became an acute problem for each post-socialist society. Clients receive a sense of
belonging on a broader than family scale. Thus, oligarchic regime exploits the situation of anomie.

The situation of radical changes with accompanying uncertainties and troubles created
the lot of opportunities for misuse and corruption. The economy in transition is full of
loopholes for opaque business deals and governmental decisions. Clientelist networks have
strong interests in the preservation of status quo with the lack of transparency and civic
control over decision-making process. The basis of the social structures of clientelist type is
shaped by corruption. Sajo calls this symbiosis “clientelist corruption” [9, p. 3]. In fact
clientelism gives additional impetus to corruption, makes it systematic and structural.

What conditions the emergence of clientelist system? Christopher Clapham [10,
p.        7–9] identifies four necessary conditions for clientelism: 1) critical resources must be
controlled by one particular group within a society; 2) patrons should sufficiently desire or
require services provided by clients; 3) “the client group, taken as a whole, should be
inhibited or prevented from gaining access to the resources controlled by the patron group
through cooperative strategies…”; 4) “the absence of an affectively implemented ethic of
public allocation: a system by which resources are allocated and exchanged according to
accepted universalist criteria, rather than according to private and personalist ones”. This
situation is explained by the lack of ideology or value consensus in a society.
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In the above features clientelism is similar to patrimonialism as a type of relationship
and action based on tradition, personal loyalty and direct dependence. Patrimonialism in
classic treatment by Max Weber is juxtaposed to bureaucracy. Both of them mean not only
particular types of domination but also “structures of everyday life”, as Weber puts it. In
contrast to bureaucratic form of relationships, patrimonialism is “based not on the official’s
commitment to an impersonal purpose, not on obedience to abstract norms, but on a strictly
personal loyalty” [11, p. 1006]. In Weber’s writings these two models of action, management
and relationships are ideal-type constructions.

However, the model of domination seen in post-socialist Ukraine is far from the classic
type portrayed by Weber which is deeply rooted in tradition. The latter plays the role of a
natural limitation to the otherwise unchecked power of the master. In our case such restraint
is absent, since post-socialist patrimony is stemmed from pecuniary motifs of getting
economic assets and political clout in conditions of ruthless and unordered struggle for
limited resources.

But what happens in conditions of collision between these two types, when, for instance,
bureaucratic rules are imposed upon patrimonial form of domination? As Vadim Volkov
shows in his historical-sociological analysis of Muscovite Russia in pre- and post-Petrine
epochs, “the imposition of an alternative normative and legal framework is likely to change
the meaning of traditional practices without changing the practices themselves” [12, p. 39].
In fact as a result of the conflict of two frameworks the mixed types emerge, rules of action
within which may be called “patrimonial rationality” [Ibid]. This is the “subjection of formal
rules to personal discretion”. Patrimonial rationality becomes instrumental in the completion
of oligarchic regime, since it simplifies the eventual privatization of the state functions by
private interests.

To summarize, Ukrainian oligarchy is a system of societal government based on the
fusion of economy and politics with a particular, mixed type of domination hinged upon
“patrimonial rationality” and patron-client model of social relationships.

Oligarchy and Difficult Road to Modernization
Oligarchy halts the modernization of society, stops the progress of modernizing reforms,

preserves the status quo of incomplete modernization, making the difficult road to
modernization even more precarious. Ukraine remains a society which modernization is
incomplete. This society is distinguished by a specific model of social organization with the
following features, among others:

1) the underdevelopment of structural differentiation, the lack of clear borders between
various realms of social life, as well as between public and private spheres;

2) pre-modern regime of ownership structure with concentration in the hands of the few;
3) the lack of interconnection between official power, state and everyday life of people,

the dualism of official and unofficial norms;
4) the underdevelopment of the political representation of public interests of social

groups and categories;
5) high level of self-sufficiency, low interpersonal trust, and, respectively, low  social capital;
6) cultural norms of particularism and functional diffuseness;
7) the precedence of family norms (nepotism is considered as a virtue).
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Let us discuss the above characteristics in a more detail. Oligarchy implies monopolization
and unified control over different institutions, whereas, modernization involves structural
differentiation. Oligarchy is characterized by the tendency toward structural unification and
simplification rather than differentiation which is typical of modernization processes. There
is another significant border, which is typical of modern society, – between private and public
areas. In post-soviet Ukraine these spheres are not entirely separated which leads to the
personification of relationships as a necessary condition of successful activity in public sphere.

Oligarchy is grounded in the huge concentration of property. This tendency is totally at
odds with the recent developments in the developed nations. However, in the early periods
of capitalism in the West called by Adam Smith the “pre-history of capital” or the period of
“childish capitalism” one could observe the similar processes of the concentration. However,
they had a different internal nature and took place in completely different historical
surroundings. It was a struggle of burgeoning, continuously growing bourgeoisie against
seated but disappearing estate of nobility, particularly landed aristocracy. Metaphorically
speaking, it was struggle of money against power.

In the late capitalism there emerged models of the democratization of property
relationships, the establishment of economic democracy. It became possible due to the
democratization of political life, and strengthening of civil society. It was state which
brought under control business by setting up legal regulations. It was civil society – trade
unions, church associations and others – which curbed the spread of market forces and
gave them civilized forms. State and civil society did not allow market to hold sway, reign
over society and politics. As Peter Druker put it, modern capitalism represents post-
capitalist society, “capitalism without capitalists”. That means that capitals are no more
concentrated in the hands of a narrow group of people, capitalists proper, but dispersed
among millions of share-holders.

However, oligarchy is characterized not only by a specific, essentially pre-modern
regime of ownership structure and relationships but also by the wide distribution of value
orientations and norms typical of this model of social organization.

Soviet society and its Ukrainian successor are characterised by the dualism of official
and unofficial norms, the incongruence of norms regulating people’s everyday life and
norms officially sanctioned by the state [13]. Ukraine’s social reality is almost exclusively
regulated by informal or infra-legal norms typical of pre-modern society. The same refers to
the extreme narrowing of the sphere of public life and fragmentation of social space.
Atomisation and excessive individualisation are emblematic for the everyday existence of
Homo Post-Sovieticus.

This situation is explained by the nature of power relations that some authors call the
“imposed power”. The imposed character of political power is predetermined by the chronic
weakness of civil society, the dominance of despotic and authoritarian political regimes, the
exclusion of the masses from any kind of political participation, except for revolutionary
situations, as well as parochial and subservient types of political culture.

Politics in Ukraine, like most other post-Soviet societies in transformation, is subject to
narrow corporatist interests. On the mass-scale arena politicians exploit the symbols of
identification and pseudo-interests of the public in order to achieve their personal or elite
group interests. Mostly symbols of electoral mobilization have demagogic and populist nature.
The level of their efficiency is closely and conversely connected with the level of freedom,
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self-sufficiency, citizenry consciousness and political efficacy of citizens. The more
independent and free in economic, political, and psychological terms the citizens are, the
less they are perceptive to populism. Populist politics finds the greatest resonance among
the least efficient mass public. It is exactly why oligarchs are interested in the restriction of
people’s independence, dignity, initiative, and opportunities to influence the decision-making
process. Any progress in this direction is equal to the restriction of oligarchy.

The normative dualism finds its further expression in the existence of two completely
different models of behaviour – one in relation to the members of own community, “ours”,
the other – with respect to the strangers, “others”. This is a major feature of incomplete
modernisation, since the important tendency of modern society development is the gradual
removal of barriers and differences between members of different groups and communities.
People in such society tend to support and trust only the members of their own group and
express enmity in relation to everything lying outside of this entity. For post-soviet Ukrainians
this community has reduced to extremely narrow circle of family members, relatives and
close friends. All the rest are positioned outside and distrusted.

The excessively spread distrust in contemporary Ukrainian society is a consequence of
the incomplete modernisation of soviet and post-soviet times. Ukrainians are in lack of the
so-called social capital as a set of informal rules and norms that are shared by all the members
of society and that help them to efficiently interact with each other. The most important role
in the creation of social capital is played by interpersonal trust. However, this social resource
of utmost importance is in great shortage in today’s Ukraine.

Another typical value of post-soviet Ukraine’s society is what Edward Banfield calls
amoral familialism [14]. It is typical of those societies which are based on the particularity
rather than universal standards. In such societies people tend to help only those with whom
they have close relations and personal obligations. As Weber stressed, the principle of personal
loyalty and market are incompatible. Amoral familialism characterises such cultures which
lack communitarian values but at the same time support tight family bonds. People in such
cultures do not care of social interests and disrespect norms of socially orientated behaviour,
altruism, and reciprocity. This familialism impedes the formation of universal ethical norms.

The all-embracing economisation of social life leads to deep restructuring of value
system and hierarchy of social and individual values. Contemporary Ukrainian society is
strongly oriented to economic success, but at the same time it ignores the fundamental
principle of the equal opportunities and lacks communitarian values. Cultures with such
value orientations tend to make societies highly corrupted. In Ukraine people tend to highly
appreciate individual success. On the other hand, vast majority of them have no access to
the legitimate means of achieving such success. Thus, there is a big gap between means and
ends that are sanctioned by culture. Such conditions create basis for the development of
socially deviant behaviour and to the spread of anomie.

Anomie as a state of the lack of socially endorsed norms regulating behaviour is one of
the most negative upshots of oligarchy. Anomic state of public consciousness has the most
far-reaching consequences, since it devastates the fabric of social solidarity, trust, and
demolishes social capital. But this is a type of capital which requires the longest period of
time for the formation and restoration. As was shown by many authors, such as F. Fukuyama,
J. Coleman, N. Lin, R. Putnam and others, social relations play a role of utmost importance
in achieving economic goals and improving the efficiency of economic system. For
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P. Bourdieu, social capital is “made up of social obligations and connections”. Oligarchy
causes the very unequal distribution of all types of capital in society – economic, cultural,
human, and social. In the last case it obstructs people’s mutual help, solidarity, interpersonal
trust, coordination of efforts, social identification, and opportunities for collective action
with the aim of the struggle for common interests.

Factors Determining the Formation of Oligarchy
What conditions the emergence of oligarchy?
One can distinguish two groups of factors favoring the emergence of an oligarchy in

the post-Soviet sphere. One bunch of factors is path-dependent based on the country specific
model of development previous to the epoch of transformation and concerned with structural
legacies of the Soviet epoch that have a long-term quality. The second group of factors is
related to the strategy of reforms in terms of their content and methods of implementation. A
number of reforms implemented in Ukraine directly promoted the formation of oligarchy. First
of all, it relates to the privatization legislature and practice of state property distribution. As one
scholar aptly noticed, “the economic reforms in […] Ukraine, particularly privatization, were
adopted without popular input. They have resulted in a distorted economic system that further
limits the ability of actors such as trade unions to exercise political or economic influence.
Ostensibly designed to create a new bourgeoisie, these reforms have created an oligarchy” [15].

I will attempt to identify how and to what extent the contemporary political-economic
regime of oligarchy is the outgrowth of Soviet structural legacies. These antecedent conditions
relate to institutional, structural, and cultural inheritance, i.e. peculiarities of national mentality,
culture (first of all, typical features of political culture), predominant socio-economic and
political values, customs, traditional and socially acknowledged models of public behavior. I
will highlight how these antecedent conditions were subsequently utilized by ruling elites in
the process of reforming in order to form and strengthen the regime of oligarchy The point is
that there is high continuity between pre-reform situation and the strategy of reforming itself.

Let me now emphasize those legacies of the Soviet past which affected the path of
reforming and contributed to the emergence of oligarchy in Ukraine.

First, the hypertrophied, excessive role of the state in social life and the concentration
of huge resources in the hands of the Soviet state. The statist model of social development
suppressed people’s initiative and independent social and economic activity. As a result,
Soviet society lacked propertied class of bourgeoisie, even farmers and small entrepreneurs
were eliminated. Today this state of affairs determine the strong dependence of business
people from the state. It is worth emphasizing that the weakness and dependence of
bourgeoisie from the political incumbents is a long-lasting feature of Ukrainian society.

Second, the weak rule of law and the underdevelopment of legal consciousness,
disrespect for the law, the spread of deep-rooted traditions of revolutionary purposefulness
and the Soviet-style “telephone justice”. Post-Soviet Ukraine is short of legal traditions
hinged upon the law-abiding state.

Third, the underdevelopment of civil society and NGOs, the weakness of civil society
institutions and value orientations, norms, and behavioral practices concomitant with civil
society. Soviet Union was a society without civil society in its authentic meaning. The dominant
йtatist model of social development, the prevalence of the state over society did not entail the
emergence and consolidation of the autonomous third sector, independent from the immediate
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state intervention and capable of the articulation and protection of interests of various social
groups. All civil organizations were put under the direct control of the party-state. The idea of
local self-government was abandoned. The patron-client system was established. It was based
on the domination of the values of oppression and violence. The vertical ties took upper hand
over the horizontal ones. There was no system of checks and control over the activity of
political elite and economic managers in the process of privatization which led to the stripping
of SOEs. Weak civil society means that there is no strong and active social force with necessary
resources and instruments which has real interest and desire to act in order to overcome the
clientalist corruption, and hence to change the very social organization.

Fourth, the specific structural model of the economy in soviet times – vertically integrated
branches and monopolization, especially in old industries. Such structure of the economy
facilitated the acquisition of the state assets by insiders – managers of the SOE in conditions
of spontaneous privatization when controlling and managing functions of the state in the
economic realm were severely limited.

These starting conditions facilitated the introduction of economic reforms in the interests
of power incumbents. Privatization, the liberalization of foreign trade, barter were the major
economic mechanisms of enrichment in the first years of transition. In conditions of the
shortage of capital and civil control privatization processes lacked transparency and
competition as well as gave preferences for insiders (managers). As a result, in Ukraine one
can observe the highest level of concentration of production assets in the hands of managers.
There is no surprise that privatization was called “privatization” or “prikhvatizatsiya” –
grabbing in popular parlance. Spontaneous privatization opened a wide room for multiple
illegalities and ubiquitous corruption, especially in conditions of deep economic crisis and
extraordinary decrease in living standards of the majority of the population. Privatization has
fundamentally changed the political economy and social landscape of post-communist
societies determining whether democratization is feasible. Privatization took place in the
situation of severe economic depression and lack of capitals and capitalists with legal capitals
to buy out state assets in open bids. Thus, access to the political incumbents was crucial for
property acquisition. In Soviet times there was widely spread a specific system of social
redistribution – “blat”, based mostly on vertical, client-patron type personal relationships.
This system of privileged access to goods and services rooted in deficient nature of the
Soviet economy was successfully inherited from Soviet times and used on a larger scale and
in a modified form in conditions of primitive capital accumulation.

Such plundering form of privatization where masses were excluded from the distribution of
property was made easy due to the priority of patrimonialism over legalism as types of social coordination
which was typical for Soviet society. As some prominent contemporary scholars of post-communism
assert, drawing on Weber, communism was a society based on rank order in contrast to capitalism as
a class-stratified society. In capitalism economic capital was dominant, while in communism –
social capital which resulted in a socialist form of patron-client relations [16, p. 7].

Fifth, there is one important socio-cultural factor which made process of the
oligarchization of society easier for the rulers, namely subservient and uncivil political culture.
Traditional Ukrainian political culture is characterized by the lack of a clear border between
private and public areas and interests which is typical of modern society. Communist rule
reinforced some features of traditional culture, notably the “exclusive distinction and
dichotomic antagonism between the official and private realms, […] the already negative
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image of the political realm and the insular quality of the private realm” [17, p. 210]. This
feature is deeply ingrained in Ukrainian history and social organization. In contrast to European
societies there was no a feudal estate of service nobility which subsequently, in the period of
the formation of the modern state and capitalism, gave birth to rational bureaucracy. Ukraine
faces the challenge of the creation of such modern bureaucracy able to serve the public
good and to make a clear distinction between the public and private. Currently state servants
still conceive of the state as a business tool.

Sixth, among multiple political factors the lack of strong and mobilized opposition at the
outset of transition may well be seen as most crucial. Informal agreement between democratic
nationalists and nomenclature communists: national symbols of statehood in exchange of
the free hand in economic affairs. In fact economy reforming, on one hand, and nation-state
making, on the other, were agreed to separate from each other. National democrats undervalued
the economic aspects of nation making putting too much stress on cultural symbols.

There was another important mechanism of shaping oligarchy in Ukraine – the so-
called “party of power”. This is an amorphous, informal, and de-ideologised political entity
which united old communist and new national elites of power. What makes this pact between
seemingly opposite forces possible is their lack of ideological preferences and orientation to
political power. The party of power controls the “market of political services” which is
specific and can be called market in a figurative sense. Additionally, there are no clear
ideological and political preferences among the public.

Additionally to the numerous factors having internal nature the international environment
indirectly favored the creation of oligarchic system as well. By the time of post-communist
transition started there was Washington consensus based on neo-liberal ideology and economic
policy among powerful international business and political elites. Thus, neoliberal economic recipe
with accent on fast liberalization, privatization, and stabilization had no contender at that time.

Externally imposed liberalization and swift market reforms – “shock therapy” produced
in apt words of Theodore Gerber and Michael Hout “more shock than therapy” [18]. “An
overemphasis placed on economic liberalization rather than democratic consolidation laid
the foundations for a degeneration of the system towards authoritarianism, the strengthening
of the presidential administration and the weakening of horizontal checks and balances on
the powers of the executive” [3, p. 100]. Another fundamental mistake was concerned with
the underestimation of the role of the state, its capacity and interests in the implementation
of economic reforms. Neoliberal ideology denies the state an active role, while any
comprehensive and radical social change must inevitably produce resistance from the old
order which can be broken down only by a strong state. The experience of many post-
Soviet countries confirms the need for effective and legitimate state institutions able to
enforce contracts and make enterprises to follow their economic and financial obligations.
In Ukraine privatization was organized so that the state lost control over resources.

As a result growing openness of Ukraine to global community in economic, political,
and cultural spheres has also contributed to the build-up of oligarchy. In a sense oligarchy
was a compromise not only between national-democratic elites and nomenclature but also
between the ruling class and elites of advanced countries. They sought to spread their
sphere of influence, make national power structures global, and to widen a seller’s market
for goods and services. Second, the authorities of Ukraine had their own, mostly mercenary
motives. By means of the importation strategy they declined all further responsibility and
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concealed the real interests of reformers. The policy of post-industrial countries towards
Ukraine was determined by primarily economic and geopolitical interests to exclude the
very possibility of the appearance of new competitive actors at the international arena, as
well as to preserve the low quality of life and semi-peripheral, dependent position of the
country. The West was also interested in the creation of “shadow zone”, “sanitary belt”
on the territory of Ukraine that would separate the so-called “golden billion” from dangerous
East and help solve the problems of illegal immigrants, trafficking, and others. Such policy
provides Western societies not only with negative freedom from the undesirable elements
from the outside, but also with the elements of positive freedom. This relates to the
tendencies to occupy new markets for selling goods, to gain cheap natural resources, and
to obtain highly qualified specialists in the high-tech sphere. The “brain-drain” from Ukraine
became possible only due to the high disparity in the level of life between the core and
periphery which emerged during the last decade and the maintenance of which is in the
interests of the core countries.

Thus, globalization contains both incentives to modernize and impetus to curb
modernization process. Which of these will dominate depends on the nature of internal
political power and civil society of each particular country.

Conclusions
Oligarchy stemmed from, on one hand, socialist legacy, on the other, a specific model

of transition implemented in the post-communist epoch. Thus, deeply embedded social and
cultural norms and institutions were matched by rational, pragmatic interests realized in
particular pro-oligarchic policy. Oligarchic regime that has emerged in post-soviet Ukraine
should not be seen as transitional from socialism to capitalism, or from plan to market, but
rather as what it is, as a substantially different model of social organization. In political
terms it is based on a hybrid type which is rather widespread in the world today and which
is called competitive authoritarianism [5]. In economic terms it hinges upon a largely
monopolized economy with limited and distorted market coordination and regulation. In
social terms it is characterized by highly polarized and fragmented structure, atomization,
and near to absent middle classes.

Oligarchy leads to the exacerbation of economic crisis, to the growth of authoritarianism
in political life, to the further estrangement of people from political and social life, and to the
deepening of social inequality. Oligarchic regime contributes to the moral depravity of society,
to the spread of cynicism, apathy, egoism, bigotry, corruption and other anti-social mental
tendencies and behavioral patterns that constitute grave danger to the very foundations of
society existence.

Ukraine still lacks any strong societal actors to dislodge oligarchy and push for
fundamental changes badly needed by society. Another problem to be resolved is not only
the resistance of oligarchs but also the overcoming of those elements of national
consciousness, value orientations, and social attitudes – less visible but never the less
tangible factors – which objectively have pro-oligarchic, anti-democratic, and anti-modern
impact both on the level of mass consciousness and, especially, on the level of elite
perceptions and decision-making. On the other hand, Ukrainian history and culture has
some components which can serve as a foundation for the democratic and market
transformation of Ukrainian society.
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In order to successfully resist oligarchy many steps should be taken. New institutions,
i.e. new rules of the game, have to be implemented, and new social roles are to be elaborated.
The formation of new institutions has to be accompanied by the creation of a new system of
values, political and economic culture pertinent to developed, fully modernised societies.

______________________
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ОЛІГАРХІЯ ЯК МОДЕЛЬ СОЦІАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗА УМОВ
ПОСТСОЦІАЛІСТИЧНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ

Г.О. Коржов

Макіївський економіко-гуманітарний інститут.

Олігархію розглянуто не як перехідну форму правління на етапі транзиту від
соціалізму до капіталізму, а як особливу модель соціальної організації та управління,
що грунтується на симбіозі політики та економіки, влади та власності, політичної та
економічної еліти. Олігархія — це також інституціоналізована модель обмеженої та
контрольованої правлячими елітами модернізації. Проаналізовано основні чинники
становлення та піднесення олігархії – як внутрішньо зумовлені, так і зовнішні.
В основі зародження олігархії є як радянська культурна та інституційна спадщина, так
і специфічна модель реформування в процесі постсоціалістичної трансформації.
Реформи відбуваються так, щоб максимально задовольнити інтереси правлячих еліт у
привласненні суспільного багатства та експлуатації продуктивних класів. Олігархія
вкорінена в неформальних власних структурах – кланах, які ґрунтуються на патрон-
клієнтельній моделі соціальної інтеграції суспільства.

Ключові слова: олігархія, контрольована модернізація, клієнтизм, патримоніалізм,
клани, постсоціалістичні трансформації.
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Порушено питання типологізації патерналізму як особливого виду соціальних
відносин. На найвищому рівні різновиди патерналізму розглянуто в політичній,
економічній та культурній сферах. Проаналізовано кваліфікаційні схеми відповідно до
форм та ступеня втручання патерналізму в життя його суб’єктів, а також особливостей
його впливів на ті чи інші сторони їхніх повсякденних практик.

Ключові слова: соціальні відносини, різновиди патерналізму: політичний,
економічний, культурний, твердий, м’який, раціональний, моральний, епістемологічний.

Поняття патерналізм (від. лат. paternus  – батьківський) означає соціальні відносини,
всередині яких партнер, що домінує, присвоює собі певні установки та набори практик,
які передбачають опіку над його підлеглими [1, c. 481]. Для характеризування такого
типу зв’язку між розташованими вище та нижче у соціальній ієрархії використовують
модель сім’ї, яка передбачає існування агента – певної чільної фігури/певної патернальної
структури (умовно – “батько”), який втручається в життя суб’єктів (умовно – “діти”) у
формі прийняття управлінських рішень від їхнього імені для їхнього блага (наприклад,
гарантування належного рівня та безпеки життя, морально-психологічного комфорту
тощо). Такий тип взаємин між агентом та суб’єктами обмежує свободу суб’єктів з
одночасним акцентуванням на їхніх зобов’язаннях. Агентом може бути певний інститут
(наприклад, держава, Церква), та чи інша інституція (наприклад, школа, військове
училище для підлітків), окрема особа чи група осіб (наприклад, батьки, власник чи
керівник підприємства) тощо. Патерналізм передбачає, що агент володіє достатнім
досвідом і знаннями, щоб приймати мудріші рішення, аніж ті, ким він опікується.
Патерналістське втручання може відбуватися за згодою його суб’єктів або всупереч
їхній  волі, їхнім системам цінностей  та  моделям поведінки . Патерналізм
є контроверсійним соціальним феноменом, оскільки його кінцева мета доброзичлива,
тоді як його форма – переважно примусова. Патерналізм більше характерний для
традиційних суспільств, проте як у первісних формах, так і у певних модифікаціях він
наявний у модерному (індустріальному) та в постмодерному (постіндустріальному)
суспільствах. Гендерно нейтральним відповідником терміна  “патерналізм”
є “паренталізм”.

У контексті вивчення різних аспектів патерналізму важливим є питання його
типологізації. Особливі форми патерналізму трапляються в політичній, економічній та
культурній сферах. На найбільш загальному рівні треба розрізняти “твердий” та “м’який”
патерналізм. Перший означає обмеження агентом свободи дій суб’єкта, другий
______________________
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передбачає тільки інформування про можливі небезпеки/загрози/переваги/вигоди тощо
від тих чи інших дій людини. В контексті “твердого” патерналізму необхідно виділяти
“раціональний” (спрямований на гарантування добробуту та безпеки його суб’єктів) та
“моральний” (націлений на забезпечення морально-психологічного комфорту його
суб’єктів). Однак “моральний” патерналізм треба відрізняти від легального моралізму
(накладання табу на певні дії, навіть якщо вони не завдають прямої шкоди морально-
психологічному стану інших).

Трапляються також авторські розробки, у яких розглядають різновиди патерналізму
в інших контекстах. Однією з найвідоміших є класифікація Ґ. Дворкіна щодо “вольового”
та “критичного” патерналізмів, систематизація яких виглядає так.

1. “Вольовий” патерналізм (будь-який примус допомагає людям “досягти того,
що вони справді прагнуть досягти”; цей різновид може суперечити ситуативним
бажанням його суб’єктів, проте не їхнім переконанням, системам цінностей тощо).

1.1. “Поверхневий” патерналізм (не конфліктує зі структурою можливих варіантів
дій суб’єктів у тих чи інших конкретних ситуаціях).
1.2. “Поглиблений” патерналізм (сприяє суб’єктам у розвиткові їхніх
інтелектуальних здібностей, рівня культури, етичних та естетичних цінностей
тощо).

2. “Критичний” патерналізм (будь-яке втручання покликане забезпечити людям
таке життя, яке є ліпшим, аніж те, яке люди вважають добрим; тут у переважній більшості
випадків простежується конфлікт між уявленнями агента про користь від його дій
стосовно суб’єкта та реальними переконаннями суб’єкта).

2.1. “Грубий”/”прямий” патерналізм.
2.2. “Підтверджений”/”підтриманий”/”схвалений” патерналізм.
2.3. “Замінний”/”сурогатний” патерналізм.
2.4. “Концептуальний”/”культурний” патерналізм [2, c. 617–622].

Зазначимо, що Ґ. Дворкін погоджувався з певним сенсом тільки “вольового”
патерналізму і цілковито заперечував доцільність “критичного”. Підвиди “критичного”
патерналізму, наведені вище, він інтерпретував так.

“Грубий”/”прямий” патерналізм (crude paternalism) ґрунтується на ідеї, що життя
людини можна поліпшити, якщо примушувати її до певних дій або утримувати її від
певних дій. Прихильники такого патерналізму вірять, що примус виправданий, оскільки
поведінка, яку запровадили, є доброю, а поведінка, яка була перед тим, погана. Можливо,
людина є гомосексуалістом, проте не живе відповідно до свого статусу, оскільки боїться
жорсткого покарання (наприклад, ув’язнення, заподіяного тими, хто уважає, що
гомосексуалізм є сексуальним збоченням).

“Підтверджений”/”підтриманий”/”схвалений” патерналізм (endorsed
paternalism). Стосовно чогось, що визначене як девіантне, держава може вжити
комбінацію примусів та стимулів, щоб людина добровільно відмовилась від девіантної
поведінки й усвідомлено перейшла до загальноприйнятої. Наприклад, уважають, що
гомосексуалізм можна конвертувати у гетеросексуалізм. До особи застосовують низку
патернальних примусів та стимулів, коли очікують, що людина добровільно конвертується
у натурала.

“Замінний”/”сурогатний” патерналізм (substitute paternalism) виправдовує
заборону, проте не шляхом визнання негідності того, що заборонене, а акцентуванням

Типологія патерналізму



66

на позитивних цінностях того, що заміняє погане явище (застосовують позитивну
дискримінацію). Наприклад, уявімо таке: влада вважає, що заглибленість у релігійне
життя є даремною або шкідливою втратою часу (наприклад, у колишньому СРСР.
– В.С.), а тому забороняє релігійні інституції. Хтось, хто, можливо, жив релігійним
життям, за умов заборони релігії став добрим політиком і всіх переконував, що його
теперішнє життя є ліпшим, ніж в умовах релігійної відданості. Однак у душі, навпаки,
він сумує за життям, що було віддане релігії.

“Концептуальний”/”культурний” патерналізм (conceptual paternalism)
концентрується не стільки на жорстких контролювальних акціях, скільки на непрямій
їхній ефективності шляхом контролювання доступу людей до знання про різні
можливості. Наприклад, “критичний” патерналізм виправдовують не через вплив на
теперішнє покоління, а через вплив на майбутнє. Скажімо, закон забороняє
гомосексуалізм для його знищення як частини “певного концептуального меню” в
ім’я того, щоб наступні покоління навіть не знали, що таке може бути. Ґ. Дворкін
аргументує, що певний “концептуальний” патерналізм може бути виправданим в ім’я
утвердження справедливості (викорінення расизму, антисемітизму, ксенофобії,
сексизму тощо) [2, c. 620–622].

Стенфордська філософська енциклопедія дає таку класифікацію патерналізму
залежно від його видів та обставин:

“твердий” патерналізм versus “м’який” патерналізм. Пояснення цих видів
патерналізму відповідає наведеному вище;

“широкий” патерналізм versus “вузький” патерналізм. З погляду автора
класифікації “вузький” патерналізм стосується тільки державного примусу або
насильства, тобто узаконеного, легального примусу або насильства. “Широкий”
патерналізм стосується будь-якої патерналістської дії – державної, інституціональної чи
індивідуальної;

“слабкий” патерналізм versus “сильний” патерналізм. “Слабкий” патерналіст
стверджує, що втручання є законним, якщо воно чітко відповідає уявленням та обізнаності
людей про можливі наслідки від тих чи інших дій. Наприклад, якщо люди справді
віддають перевагу безпеці замість комфорту, то примушувати їх фіксувати ремні безпеки
є виправданим. Однак “сильний” патерналіст стверджує, що люди можуть помилятися
або бути хибно поінформованими про можливі наслідки від тієї чи іншої дії, тому закони
влади повинні бути превентивними, щоб забезпечити людям повну безпеку в тих чи
інших обставинах;

“чистий” патерналізм versus “змішаний”/”неоднорідний” патерналізм. У разі
“чистого” патерналізму група людей, чиї інтереси захищають, є ідентичною до групи
людей, у спосіб життя яких патерналіст втручається (наприклад, заборона плавати в
зоні пляжу без спеціального нагляду з боку рятувальних служб). У разі “змішаного”/
”неоднорідного” патерналізму група людей, у життя яких втручається патерналіст, є
ширшою, ніж група, інтереси членів якої захищають. Наприклад, заборона на
виготовлення та продаж цигарок (у цьому випадку виникає втручання в життя
виробників, які не обов’язково є курцями);

“моральний” патерналізм versus патерналізм, що забезпечує добробут
(“раціональний” патерналізм). Тут пояснення цих видів патерналізму відповідає
наведеному вище [3].
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Ще одним особливим різновидом патерналізму є “епістемологічний”, дія якого
полягає у контролюванні/регулюванні каналів отримання інформації. Як влучно стверджує
Дж. Хардвіг, з епістемологічного погляду ми живемо в складному світі. Жоден з нас
не має підстав для сподівання, що всі інформаційні джерела щодо того чи іншого питання
нам доступні. Тому дуже часто ми повинні користуватися послугами інших – тих, хто
модерує, регулює, а інколи контролює канали інформації [4, c. 126]. Під час
запровадження “епістемологічного” патерналізму важливими є ролі контролера
інформації (той, хто визначає, яку інформацію для якої аудиторії можна допускати) та
промовця інформації (той, хто доносить інформацію до аудиторії). А.І. Ґолдман виділив
такі сфери впровадження “епістемологічного” патерналізму (далі – ЕП).

1. Освітня сфера (школа, коледж, університет тощо). Тут викладач/ учитель,
формуючи план навчального курсу для учнів/студентів, одночасно виконує дві функції:
контролера інформації та того, хто її проголошує.

2. Комерційна реклама. У цьому випадку канали для реклами регулюють, щоб не
було шкоди від неї або від уживання неякісної продукції, яку ця реклама пропагує. На
думку автора, тут можуть бути наступні типи дій з боку контролерів інформації:

· заборона реклами;
· відстежування, щоб на упаковці продукції була повна інформація про склад

продукту та можливі негативні наслідки від його уживання;
· примушування рекламодавців подавати коригувальну рекламу, якщо в

попередній були помилки або заохочення до вживання неякісної чи шкідливої продукції;
· заборона виробникам рекламувати продукцію, всі можливі наслідки від

уживання якої не були достатньо ретельно вивчені. Наприклад, протягом тривалого часу
була реклама “легких сигарет” як нешкідливих. Однак тільки останні наукові дослідження
довели, що й вони є дуже шкідливими.

3. Новини на телебаченні та радіо. Дуже часто інформацію в теле- та радіоновинах
спрощують, подають однобічно, інколи винятково через технологічні причини, найчастіше –
через брак ефірного часу. Спрощення розширює коло аудиторії, однак деколи спричиняє
приховування або викривлення правди. Для уникнення подібних негативних явищ, наприклад,
у США запроваджено “Доктрину справедливості”, якої дотримується Федеральна комунікаційна
комісія під час регулювання радіо- та телемовлення. Скажімо, зобов’язання
телекомунікаційних компаній виділяти певні квоти для мовлення про справи, важливі з
публічного погляду, зобов’язання відображати альтернативні погляди щодо одного й того
самого предмета тощо [4, c. 121–123].

А.І. Ґолдман назвав такі ключові обставини , від яких залежить, чи  дія
“епістемологічного” патерналізму (ЕП) матиме добрі або погані наслідки, чи він буде
ефективним або неефективним, чи буде об’єктивним або упередженим тощо.

1. Характеристики контролера (або “того, хто вартує браму” [gatekeeper], хто
визначає “правила гри”). Наскільки контролер інформації є розсудливим, наскільки зважено
він “відділяє правду від полови”? Якими критеріями він користується під час відбору
інформації, промовців та каналів? Що для нього є важливішим – інформація, промовець
чи канал? Наскільки уважний він до характеристик аудієнції, яка сприйматиме інформацію?

2. Характеристики промовців, тобто тих, хто безпосередньо передає інформацію
певного впорядкованого змісту, використовуючи комунікаційні канали. Наскільки
акуратно вони передають інформацію? Що стало мотивом – чому вони є промовцями?
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Наскільки промовець утаємничений у критерії, якими користувався контролер,
відбираючи інформацію, промовця чи канал? Наскільки він поділяє ці критерії? Чи мав
він хоч би якийсь вплив на ці критерії?

3. Критерії, якими користується контролер під час відбирання інформації, її
промовців та каналів поширення.

4. Характеристики аудієнції. Наскільки її представники є поінформованими,
раціональними, досвідченими, витонченими у виборі? Наскільки вміло, зважено вони
можуть інтерпретувати різні погляди стосовно однієї й тієї самої події, поданої різними
промовцями на різних каналах?

5. Наявність альтернативних каналів та промовців для передання інформації,
що стосується тієї самої теми. Важливо, щоб аудієнція мала нагоду отримувати інформацію
з різних її каналів, що подається з різних поглядів [4, c. 124–125].

Дослідник виділив такі додаткові обставини , від яких залежить, чи
“епістемологічний” патерналізм матиме добрі або погані наслідки, чи буде ефективним
або не ефективним, який він матиме масштаб, характер, форми тощо.

1. Чинник практичної значимості/важливості. Очевидно, що інтереси споживачів,
питання їхнього здоров’я, їхньої безпеки є основою для ЕП.

2. Влада, якою володіє контролювальний агент. Наприклад, ефективність ЕП
окремих індивідів інша, аніж представників державної влади, директорів впливових
журналів, великих телекомпаній тощо. Є багато прикладів з історії, коли контроль
інформації з боку держави приводить до запровадження тоталітарного режиму.

3. Межі, визначені для ЕП. Чим ширший розмах ЕП, тим більші можливі небезпеки
від комунікаційних обмежень або заборон. Контроль, запроваджений над певною
новиною, яку виголошуватиме певний промовець на певному каналі, вузький, якщо є
альтернативні канали, однак широкий, якщо певного типу контроль діє на всі канали.

4. Тема інформації, що підлягає контролю. Політика ЕП має бути різною стосовно
різних за змістом інформацій.

5. Право на вибір тієї чи іншої політики ЕП, тієї чи іншої стратегії ЕП самим
контролером інформації. Власник телеканалу має право на вибір своєї стратегії, батьки
стосовно дітей – своєї тощо.

Загалом, автор наголосив, що прямі й непрямі, головні й додаткові чинники, які
впливають на політику, форму, зміст ЕП, як звичайно, комплексно взаємодіють між
собою [4, c. 127–128].

Отже, з урахуванням наведеного вище ми пропонуємо таку типологізацію
патерналізму (див. таблицю), що ґрунтується на трьох принципових тезах:

1) патерналізм є особливим типом соціальних відносин, коли агент опікується
суб’єктом, виправдовуючи своє втручання тим, що це відбувається в ім’я добра та
блага суб’єкта;

2) патерналізм є невід’ємним компонентом дихотомії “патерналізм та колективізм
versus лібералізм та індивідуалізм”;

3)  Ця дихотомія по-різному розкривається у політичній, економічній та культурній
сферах.
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Типи соціальних відносин та принципи буття особистості в соціумі в
контексті дихотомії “патерналізм та колективізм versus лібералізм та

індивідуалізм”

У політичній сфері “патерналізм” є антитезою до “лібералізму”, в економічній сфері
– до “самоорганізації”, у культурній – до “культурної мобільності”. Політичний патерналізм
в універсальному розумінні цього поняття полягає в тому, що держава бере на себе
зобов’язання із гарантування якості та безпеки життя своїх громадян, а також їхнього
морально-психологічного комфорту. В умовах тоталітарних режимів патернальна держава
здійснює активне керівництво суспільно-політичним життям своїх громадян та виконує
над ним тотальний політичний контроль. На противагу політичному патерналізму,
політичний лібералізм означає свободу особистості, дотримування цінностей ліберального
суспільства, у якому кожна людина самостійно забезпечує якість та безпеку свого життя,
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Політична сфера Економічна сфера К ультурна  сфера

Політичний патерналізм Економічний
патерналізм К ультурний патерналізм

За  будь-яких  режимів: держава
бере на себе зобов 'язання із
гарантування якості та безпеки
життя своїх громадян , а також
їхнього морально-психологічного
комфорту;
в умовах  тоталітарних  режимів:
держава активно  опікується
різними  аспектами  життя своїх
громадян , забо-роняючи  будь-яку
альтернативу до  своєї політики ,
громадяни  пасивно підкоряються
патерналізму держави ;
в умовах  демократичних  режимів:
деякі напрями  патерналістської
соціальної політики  держави
отримують підтримку знизу
різними  ініціативами  громадських
організацій  або  окремих осіб

Держава/
роботодавець
гарантує  робочі місця
працівникам , а також
відповідний  рівень
їхнього матеріального
достатку та добробуту

Особистісні цінності представників
певного соціуму формуються та
видозмінюються в  контексті
традицій  культури  цієї соціальної
групи , а тому відрізняються
тяглістю і стабільністю; у цьому разі
включеність індивідів у культурний
контекст є  частиною  групового
проекту, тобто відбувається з їхньої
мовчазної згоди  відповідно до
панівних традицій ;
важливою  характеристикою
культурного патерналізму є
ідентичність особи , соціальної
групи  та суспільства загалом, що
формується відповідними
культурними  традиціями  та
нормами

Політичний лібералізм Економічна
самоорганізація К ультурна Мобільність

Свобода особистості,
дотримування цінностей
ліберального  суспільства;
індивідуал  самостійно забезпечує
якість та безпеку свого  життя, а
також свій  морально-
психологічний  комфорт

Особистість гарантує
собі робоче місце, а
також відповідний
рівень матеріального
достатку та добробуту

Особистість має  високий  рівень
мобільності в контексті вибору
традицій  тієї культури , яка
найліпше відповідає
індивідуальним цінностям та
світогляду; формування нової
ідентичності відповідно  до обраної
культурної традиції є гнучким та
вільним, а процеси  реідентифікації
є нетравматичними  з
психологічного  погляду та частими
настільки , наскільки  цього прагне
сам індивід
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а також морально-психологічний комфорт. Економічний патерналізм – це гарантування
державою або приватним роботодавцем робочих місць підлеглих їм працівників, а також
забезпечення відповідного рівня їхнього матеріального достатку та добробуту. У разі
економічної самоорганізації такі гарантії індивідум забезпечує собі сам. Культурний
патерналізм в основі є моральним. Тут особистісні цінності представників певного
соціуму формуються та видозмінюються в контексті традицій культури цієї соціальної
групи, а тому відрізняються тяглістю і стабільністю; у цьому випадку включеність індивідів
у культурний контекст є частиною групового проекту, тобто відбувається з їхньої
мовчазної згоди відповідно до панівних традицій (досить часто в цьому контексті
вживають формулювання “успадкованих”, “переданих від старшого покоління”
цінностей). Важливою характеристикою культурного патерналізму є ідентичність особи,
соціальної групи та суспільства загалом, що формується відповідними культурними
традиціями та нормами. З іншого боку, особистість може мати високий рівнень
мобільності в контексті вибору традицій тієї культури, яка найліпше відповідає
індивідуальним цінностям та світогляду. Формування нової ідентичності відповідно до
обраної культурної традиції є гнучким та вільним, а процеси реідентифікації нетравматичні
з психологічного погляду та часті настільки, наскільки цього прагне сам індивід.

Різні форми патерналізму, притаманні різним сферам (політичній, економічній та
культурній), загалом достатньо тісно взаємодіють між собою. Наприклад, політичний
патерналізм може створювати сприятливі умови для економічного. Або, скажімо,
панування певних культурних традицій у певному соціумі може бути основою для
запровадження державного політичного режиму, що веде активну патерналістську
політику, зокрема, у соціальній сфері. Культурний патерналізм може безпосередньо
впливати на формування економічного (пригадаймо приклади взаємин між керівниками
та підлеглими в японських і турецьких корпораціях).

Розглянемо особливості патерналізму в кожній з головних сфер детальніше.
Політичний (легальний, державний) патерналізм – це формування державою

законів і контроль за дотриманням цих законів, які примушують або заохочують громадян
підкорятися певним системам чи правилам, що запроваджені для захисту їхніх інтересів:
забезпечення добробуту, безпеки, відповідного рівня соціально-психологічного комфорту
тощо. До переліку законів, що так чи інакше можуть бути потрактовані як патерналістські,
можна, для прикладів, зачислити такі:

- закони, що зобов’язують фіксувати ремені безпеки під час їзди в автомобілях
та одягати шоломи під час їзди на мотоциклах;

- примус щодо використання тих чи інших захисних засобів під час роботи в
середовищах високого ризику (наприклад, хімічна, металургійна промисловості, атомна
енергетика);

- зобов’язання для пасажирів авіалайнера вимикати всі електронні прилади та
вживати ремені безпеки під час злітання та посадки літака;

- програми соціального захисту економічно малозабезпечених (англ. social welfare
programs);

- закони, що забороняють поширювати та вживати наркотики або алкоголь
(найвідомішим тут є “сухий закон” у США 1919–1933 рр., що забороняв продаж та
вживання алкоголю);

- закон, що забороняє азартні ігри;

Сусак В.І.



71

- закон, що забороняє курити в громадських місцях;
- закон, що забороняє плавати на водоймах біля берега публічного пляжу, якщо

нема рятівної служби;
- невідчужування певних базових свобод (слова, віросповідання тощо);
- примусове оформлення пенсійних угод (страхувань), угод соціального

страхування тощо;
- зобов’язання сплачувати податки до пенсійної системи;
- примусова базова освіта;
- закони, що впроваджують позитивну дискримінацію представників певних

соціальних груп, які свого часу зазнали переслідування, соціального приниження, були
суб’єктом геноциду тощо (наприклад, індіанці, афроамериканці у США, жінки в Болівії);

- закон, що зобов’язує представників певних національних меншин погоджуватися
на переливання крові, навіть якщо їхня релігія забороняє це робити;

- закон, що забороняє одностатеві шлюби;
- закон, що забороняє аборти;
- комендантські години в окупованих містах під час воєн чи години, протягом

яких представникам певного віку (наприклад, дітям та підліткам) заборонено виходити
на вулиці;

- правові обмеження щодо психічно хворих чи осіб, заражених вірусами;
- іґнорування незгоди потенційної жертви кримінальних нападів у разі

запровадження тих чи інших запобіжних заходів для охорони її життя.
У контексті підтримування певного рівня добробуту громадян держава дбає про те,

щоб стандарт життя економічно малозабезпечених верств населення не опускався нижче
визначеної законами межі шляхом впровадження системи цільових пільг та проведення
соціальної роботи. У питанні гарантування безпеки життя людей патерналістські закони
приймають законодавці для обмеження або унеможливлення тієї поведінки членів
спільноти, яку визначено як шкідливу або небезпечну для індивідів чи суспільства. Для
досягнення необхідного рівня соціально-психологічного комфорту для представників
соціуму держава впроваджує політику з формування визначених нею політичних,
соціальних, економічних і культурних цінностей, здатних об’єднати людей у гомогенну
спільноту, наприклад, у єдину політичну націю. Як уже зазначено, ще однією важливою
функцією державного патерналізму є контроль над тим, щоб громадяни дотримувалися
прийнятих законів. Для цього функціонують різні інституції та структури: відповідні
адміністративні установи, правоохоронні органи, прокуратура, суд, заклади для
утримання осіб, яким обмежили свободу (слідчі ізолятори, виховно-трудові колонії,
в’язниці) тощо.

Деякі люди відчувають, що вони можуть самі про себе дбати, а тому уряд не повинен
їм постійно визначати, що є ліпшим для них, через що легальний патерналізм часто
сприймають у негативному контексті [5, c. 229]. Альтернативою до патерналістської
соціальної політики, що ґрунтується на перелічених вище законах, може бути, як уже
зазначено, “м’який” патерналізм, мета якого – інформування громадян про можливу
перевагу/користь чи небезпеку/шкоду від тієї чи іншої дії. З іншого боку, не всі закони,
які формує держава і яких її громадяни зобов’язані дотримуватися, є патерналістськими.
Прикладами непатерналістських законів можуть бути такі:

- про державну податкову службу;
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- про податок на додану вартість;
- про податок з доходів фізичних осіб;
- про плату за землю;
- про банки та банківську діяльність;
- про столицю України місто-герой Київ.
У політичних науках патерналізм часто інтерпретують у звуженому розумінні для

характеристики політичних систем, що тільки номінально забезпечують потреби підлеглих
тій чи іншій владі, тоді як відповідні ідеології і практики спрямовані на обмеження свободи
індивідів чи їхніх груп, оскільки реально захищають інтереси представників правлячого
режиму [6, c. 250].

Одним з важливих елементів державної політики є право – кримінальне та
адміністративне. Воно патерналістське за характером та змістом, оскільки захищає людей
від небезпечної для них поведінки з боку певного типу осіб, яких уважають
правопорушниками або злочинцями. Однак тут противники жорсткого кримінального
права захищають так звану зону приватності, коли вважають так: якщо людина своїми
діями не може загрожувати іншим (наприклад, їзда на мотоциклі без шолома), то держава
не повинна регулювати таких ситуацій, навіть якщо для цього є певні підстави. У цьому
випадку роблять застереження, що такого типу патерналізм допустимий стосовно так
званих некомпетентних осіб, наприклад, неповнолітніх тощо. Також контроверсійне й
таке питання: які саме дії особи є загрозою (шкодою) для інших, а тому повинні бути
об’єктом кримінального чи адміністративного права [7, c. 632–635]?

У сучасному постіндустріальному та постмодерністському світі у таких розвинутих
пізньокапіталістичних країнах, як США, Канада, Велика Британія, Німеччина та інших,
функціонує так званий новий патерналізм, який, фактично, є базою для їхніх сучасних
політичних режимів. Як стверджує С. МакҐреґор, його головні характеристики такі:

- акцент на сприятливих можливостях, панування меритократичного суспільства
(у якому на керівні посади призначають найздібніших. – В.С.);

- акцент на найбільшій можливій трудовій зайнятості членів суспільства;
- політика соціального добробуту для тих, хто працює;
- роль людського та соціального капіталів, що розвиваються за умов глобалізації;
- державна політика, що прагне досягнути повної соціальної включеності та

вторгнення низів суспільства – бідних, девіантних тощо;
- стратифікована система забезпечення добробуту;
- групове страхування на базі публічного/індивідуального партнерства;
- новий менеджеріалізм та новий менеджмент людських ресурсів [8, c. 115].
Також зазначимо, що за умов демократичного режиму патерналістську соціальну

політику держави у деяких сферах (наприклад, підтримування певного рівня життя тих,
хто опинився за межею бідності) реалізують за активного сприяння з боку громадських
організацій або окремих осіб. Окрім того, опіка над тими, хто цього потребує, може
бути альтернативною ініціативою знизу, тобто генерованою та адміністрованою
громадськими організаціями або окремими особами. Прикладом цього є програма
“Старший брат” (“Big Brother”), що активно розвинулася в США. Вона передбачає опіку
волонтерів-мужчин над синами матерів-одиначок.

Економічний патерналізм – це особливий різновид відносин між власниками
засобів виробництва та працівниками, що ґрунтується на взаємних зобов’язаннях:
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виробник гарантує місця праці та відповідний рівень життя робітникам, а ті у відповідь
демонструють відданість йому та своєму місцю праці. Така форма виробничих взаємин
трапляється як в агрикультурному, так і в індустріальному секторах економіки.

В історії відомі випадки, коли економічний патерналізм відіграв важливу
конструктивну роль у процесах модернізації та індустріалізації суспільств чи в періоди
виходу економічних систем з глибокої кризи. Найвідомішими прикладами є фабричні
села Вікторіанської Англії (друга половина ХІХ ст.) та японський корпоративний
патерналізм, що розвинувся після Другої світової війни.

В Англії в період правління королеви Вікторії (1837–1901) виник економічний бум,
що головно ґрунтувався на розквіті фабрик з виробництва овечої шерсті, які були
розташовані в північній частині країни. Як зазначив П. Джойс, у той час взаємини між
власниками певної фабрики та їхніми найманими робітниками виглядали так: ті, хто був
на вищому соціальному щаблі, мали практично необмежену владу над тими, хто був
під ними. Проте як тактику, що робила соціальний контроль гарантованішим, перші
власники фабрик намагалися перевести владні відносини у площину моральних, або,
за висловом М. Вебера, перетворити домінацію у традиційну владу. Цього досягали
шляхом інституціоналізації таких практик, як періодичні обдаровування, харитативна
релігійна та освітня активність, забезпечення робітників житлом за кошт компанії,
розроблення страхових схем, а також підтримування добровільних асоціацій та клубів,
що були пов’язані з компанією [9].

Патерналізм у сучасних японських корпораціях, як зазначено вище, ґрунтується на
моделі взаємин між членами традиційної японської сім’ї. Він зазнав особливого розвитку
від середини ХХ ст., у період, коли економіка Японії перебувала в глибокій кризі
внаслідок нищівної поразки  у Другій світовій війні. Фактично патерналізм
запроваджували для руйнування контрактних, вільних ринкових взаємин, обмежуючи
професійних робітників у їхньому вільному виборі роботодавців. Таким способом
втілювали політику підтримування великих підприємств, які відіграли принципову роль
не тільки у виході країни з економічного провалля, а й в утвердженні Японії серед
найрозвинутіших країн світу [10, c. 325–354]. Загалом японський внутрішньофірмовий
патерналізм має такі характеристики:

1) система пожиттєвого найму. Це створює для постійних працівників (до 30%
робочої сили) атмосферу сталих сімейних відносин, знімає відчуженість робітників від
фірми;

2) отримання працівниками величезної допомоги в разі виходу на пенсію за
принципом: один місячний оклад за кожний відпрацьований у фірмі рік;

3) система автоматичного підвищення заробітної плати залежно від віку та стажу
безперервної роботи, що забезпечує реалізацію принципу “старшинства”;

4) підготовка кадрів, яка передбачає обов’язкове регулярне підвищення кваліфікації
та забезпечує посадове просування;

5) планомірне переміщення кадрів з одного підрозділу в інший, що поліпшує
взаємодію між підрозділами, посилює відчуття відповідальності за фірму [11].

Н. Аберкромбі та С. Хілл назвали такі загальні риси економічного патерналізму:
1) він ґрунтується на різниці у доступі до влади та ресурсів: підлеглий не володіє

достатніми ресурсами, щоб утримувати себе, тому потрапляє в залежність від
патерналіста;
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2) підпорядкування підлеглого патерналістові виправдовує ідеологія, яка наголошує
на тому, що патерналіст турбується про свого підлеглого;

3) простежується передусім колективна форма соціальної організації: патерналіст
може бути однією особою, проте його підлеглі потрактовані як належні до певної групи
абстраговано від їхніх індивідуальних особливостей;

4) патерналізм має тенденцію до систематизації та інституціоналізації, коли він є
атрибутом модерної індустрії, частиною організаційної управлінської системи;

5) патерналізм, як звичайно, охоплює всі аспекти життя підлеглих, проте не
примушує їх до особливого типу активностей.

Дослідники наголошують на тому, що економічний патерналізм зумовлений
усталеними капіталістичними відносинами, а тому він абсорбує нерівність влади,
хоча  формальна ідеологія капіталізму акцентує на економічному обміні між
рівними. Крім того, дифузійна залежність підлеглих від патерналіста контрастує
з типовим капіталістичними відносинами трудової зайнятості, що ґрунтуються
на частковій залученості працівника, коли є чітке розрізнення між роботою та
життям поза роботою, де роботодавця та працівника пов’язують тільки грошові
відносини [12, c. 306–307].

Р.Г. Талер та К.Р. Санштайн зазначають, що в економічній сфері також трапляється
особливий різновид “м’якого” (“лібертаріанського”) патерналізму, який, як відомо, оминає
примус. Його дія тут полягає у заохоченні якнайліпшого вибору людей у ділянці
професійних відносин. Однак це не завжди пов’язане з поліпшенням добробуту.
Наприклад, директор певної компанії може спрямовувати вибір своїх підлеглих на
оптимізацію умов та ефективності їхньої праці. Вчені наголошують, що у функціонуванні
багатьох компаній доволі часто можна простежити ситуацію, коли їхні працівники – як
підлеглі до своїх начальників – не просто не прагнуть робити вибір, вони роблять вибір,
щоб не робити вибору. Загалом кожному керівникові періодично доводиться визначати
правила, які зобов’язані виконувати всі його підлеглі. На думку дослідників, вдалим
прикладом “м’якого” економічного патерналізму є програма “Збережи завтра більше”,
поширена в США. Працівники, влаштовуючись на роботу в певну структуру, автоматично
підписуються під програмою, яка передбачає, що відрахування від зарплати, наприклад,
для страхувального пенсійного фонду з року в рік протягом праці є дедалі більшими.
Участь у цій програмі триває доти, доки працівник не досягає максимально можливого
відсотку відрахувань (наприклад, розпочав з 3,5%, а закінчив 11,6%). Отже, плавно,
без фінансових перевантажень та стресів особа накопичує значну суму, яка суттєво
підвищує розмір пенсії [13, c. 175–178].

Р.Г. Талер та К.Р. Санштайн дають також рекомендації для керівників структур і
підрозділів, як найліпше спланувати вибір людей:

1) під час планування треба порівняти всі можливі варіанти правил, які
запроваджуватимуть для виконання іншими. Це потрібно робити, використовуючи аналіз
у формі затрати – вигоди. Перевагу треба віддавати тому вибору, де здобутки
переважають витрати;

2) якщо є така ситуація, коли неможливо виконати аналіз у формі затрати – вигоди,
то шукають непрямі шляхи для поліпшення добробуту за допомогою методів, які
перевіряють, чи той або інший підхід є промоційним для добробуту без звертання до
недостовірних припущень щодо цього питання. Тут можливі три підходи:
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· вибирають той план організації співпраці людей, який обере більшість з них за
умови, що конкретний вибір був обов’язковим та прозорим, відкритим;

· обирають той підхід, який спонукає людей бути точними, конкретними у їхньому
виборі того чи іншого плану організації їхнього співробітництва;

· обирають той підхід, що мінімізує кількість варіантів вибору або навіть виникає
ситуація, коли всі вибирають щось одне. Проте вимогою є, щоб після залучення до цієї
програми працівники мали змогу вільно приймати рішення: чи продовжувати участь у
ній, чи ні. Наприклад, досвід засвідчує, що дуже мало працівників добровільно виходять
з програми “Збережи завтра більше”, якщо вони були залучені до неї автоматично.

Отже, як наголошують дослідники, у функціонуванні приватних чи державних
інституцій неминучим є скерування людей у їхньому виборі з боку керівників структур
та підрозділів. Тут важливо, щоб ці скерування не дали випадкових, непередбачуваних
та шкідливих ефектів, щоб моделювалися ситуації, коли є промоція добробуту людей,
що визначена відповідно до їхніх реальних потреб [13, c. 178–179].

Культурний патерналізм, як зазначено вище, виникає там, де особистісні цінності
та ідентичності представників певного соціуму формуються та видозмінюються в контексті
традицій культури конкретної соціальної групи, а тому відрізняються тяглістю та стабільністю.

Головні його різновиди такі:
- сімейний;
- релігійний;
- національний/ етнічний;
- субкультурний/ груповий.
Розглянемо особливості кожного з них.
Сімейний патерналізм є базовим у культурній сфері. Саме в середовищі сім’ї (де

відбувається первинна соціалізація людини) модель взаємин між особистостями,
побудована на принципі, що існує агент, який опікується суб’єктом в ім’я його блага,
дуже впливова. Дуже часто вона діє на суб’єкта навіть тоді, коли він виходить з родинного
кола і веде самостійне життя. Відомі дві моделі сімейного патерналізму:

1) модель, яка ґрунтується на суворій моральності батька (англ. strict father model);
2) виховальна м’яка батьківська модель (англ. nurturant parent model).
Дж. Лакофф у відомій праці “Моральна політика” (1997) навів такі ознаки першої моделі.
1. Моральність. Нас оточує зло, що постійно спокушає. Тому базою моральності

є сильний характер, що зобов’язує особу розвивати впевненість у собі та самодисципліну.
Головними вадами вважають ті, що руйнують самодисципліну (наприклад, ледачість,
ненаситність, надмірна сексуальність).

2. Розвиток дітей. Самодисципліна, впевненість у собі та інші чесноти дітей
здебільшого розвиваються під дією винагород та покарань, у системі “жорсткої любові”.
Оскільки лише батьки знають, що добре, а що погано, покора їм дітей є дуже важливою.
Основа такої системи виховання – це позиція, що моральний розвиток людини можливий
тільки протягом дитинства, тому цей період для виховання треба використовувати
якнайпродуктивніше, оскільки іншого шансу не буде.

3. Справедливість. Вкорінюється усвідомлення, що світ може бути складним місцем
для життя, однак вибору немає, а тому людина може отримати від нього тільки те, на що
вона заслуговує.
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До ознак другої моделі автор зачислив такі:
1. Моральність. Основою моральності є повага до інших людей; треба допомагати

їм, прагнути щастя не тільки для себе, а й для інших. Головні вади –  егоїзм та
антисоціальна поведінка.

2. Розвиток дітей. Моральність дітей розвивається за умов взаємодії з добрими
людьми, а особливо – з добрими батьками. Покарання припустиме тільки у виняткових
випадках, оскільки завжди є загроза протилежного наслідку – призвичаєння дітей до
впливовості насильства. Загалом діти повинні слухатись батьків, однак у них завжди
має бути право на вимогу до батьків, щоб вони роз’яснювали, чому прийнято те чи
інше рішення, виконана та чи інша дія тощо. Моральний розвиток – це процес, що
триває все життя; ніхто не є настільки бездоганним, щоб не потребувати постійного
вдосконалення.

3. Справедливість. Світ не без справедливості, однак він далекий від ідеалу, якою має
бути справедливість. Наприклад, багато людей недостатньо винагороджені за їхню тяжку
працю та відданість. Тому кожний повинен багато працювати, щоб виправити ситуацію.

Як уже зазначено, Дж. Лакофф уважає, що ідеологія консерватизму ґрунтується
на першій моделі сімейного патерналізму, а лібералізму – на другій [14; 15].

Релігійний патерналізм. Важливу патерналістську функцію може виконувати релігія.
Наприклад, християнську церкву вважають опікуном вірних, оскільки кожна людина у
тих чи інших ситуаціях виявляє слабкості та грішить. Згідно з церковною догмою,
сильним та безгрішним є тільки Бог, який допомагає своїм вірним долати труднощі,
зміцнює їхню силу, оберігає від гріха чи відпускає його, якщо людина зізналася в провині
та покаялася. У Новому Заповіті зазначено: “Слово Боже – це світло для керування
життя, пожива для підтримки душі й потіха у дні смутку” [16, c. 2]. У Божественній
Літургії є такі звернення: “Заступи, спаси, помилуй і охорони нас, Боже, Твоєю
благодаттю” [17, c. 40], “Премудрість! Щоб під владою Твоєю завжди бережені, ми
Тобі славу возсилали...” [17, c. 51], “Щоб визволитися нам від усякої скорби, гніву й
нужди, Господові помолімся” [17, c. 58], “Доброго і пожиточного для душ наших і
миру для світу у Господа просім” [17, c. 59]. У повсякденному житті вірний
дотримується чеснот і намагається вести здоровий спосіб життя, наслідуючи Десять
Божих заповідей, наприклад: “Шануй свойого вітця і матір, щоб тобі було добре і щоб
ти довго прожив на землі”, “Не кради”, “Не свідчи ложно на свойого ближнього”, “Не
пожадай нічого, що є твойого ближнього” [18, c. 70-71].

Національний/ етнічний патерналізм. У світовій історії людства поширена традиція,
коли етнічну групу чи націю в середовищі тих, хто до неї належить, сприймають як
велику родину. Наприклад, Т. Шевченко у “Заповіті” написав:

“І мене в сім’ї великій,
В сім’ї вольній, новій,
Не забудьте пом’янути
Незлим тихим словом” [19, c. 214].
Таке моделювання характерне як для традиційних, так і для модерних націй.

Наприклад, у сучасному американському суспільстві культивують сприйняття один
одного як належних до “однієї великої родини” [20]. Національний патерналізм, як і
економічний, може відігравати конструктивну роль у процесах модернізації суспільства
чи в періоди його виходу з глибокої кризи.
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Субкультурний/груповий патерналізм. Патерналізм може бути характерним для
тих чи інших субкультур, неформальних чи інституціоналізованих груп тощо. Наприклад,
у відповідь на належність особи до хіпі, готів, байкерів, скінхедів, рольовиків відповідна
група турбується про її самопочуття, благополуччя, безпеку тощо.

Таким чином, наведені підходи до типологізації патерналізму засвідчують
актуальність цього феномену і водночас достатньо ґрунтовні напрацювання щодо нього
переважно у західній філософській, політичній та соціологічній думці. Оскільки
патерналізм є однією з найприкметніших рис населення сучасної України, такі наукові
розвідки наших зарубіжних колег мають стати добрим підґрунтям для теоретичних
пошуків вітчизняних соціологів.
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ТРАНСФОРМАЦІЯ СОЦІАЛЬНИХ ІЄРАРХІЙ
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Обґрунтовано чинники структурних перетворень в українському суспільстві
завдяки аналізу передумов і закономірностей перебігу трансформаційного процесу.
Масштаби, тенденції й особливості таких перетворень визначені комплексом напрямів
трансформації соціальних ієрархій . Зокрема, проаналізовано соціокультурні,
стратифікаційні та інституціональні аспекти.

Ключові слова: соціальна трансформація; соціальна стратифікація та її критерії;
соціальна ієрархія; соціокультурні, стратифікаційні та інституціональні аспекти
трансформації.

Трансформація інститутів українського суспільства серйозно позначилася на його
соціальній структурі. Змінюються відносини власності і влади, перебудовується механізм
соціальної стратифікації, триває інтенсивна зміна еліт. На суспільну сцену виходять нові
соціальні групи, масові прошарки маргіналізуються, розширюється соціальне дно.
Відповідно, змінюється система групових інтересів, способів поведінки, соціальних
взаємодій. Ці, на перший погляд, розрізнені явища є різними сторонами процесу
соціальної трансформації суспільства. Тому їх важливо вивчати не тільки окремо, а й з
урахуванням взаємозв’язків один з одним. Найважливішими характеристиками
українського суспільства як цілісної соціальної системи є:

по-перше, соціальна структура, тобто склад, становище та відносини тих груп,
що визначають її розвиток;

по-друге, соціальна стратифікація суспільства або розташування виділених
певним чином соціальних груп на ієрархічній шкалі соціальних статусів.

Соціальна структура України відчуває вплив цивілізаційних змін, загальних
стратифікаційних процесів, які відбуваються у світі. Водночас, унаслідок особливостей
історичного розвитку та специфіки сучасної кризової ситуації в країні складається
особливий стан стратифікаційних процесів, відмінний від процесів, які відбуваються в
інших країнах.
______________________
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Зміни у соціальній структурі свідчать, що за природою ці процеси можна розглядати
як глибоку трансформацію суспільства. Виникли нові класові утворення (підприємці,
комерсанти, фермери, маклери, брокери та ін.). Змінився статус груп, які існували
раніше. Особливо різко погіршився стан працівників висококваліфікованої розумової
та фізичної праці. Середні верстви внаслідок зубожіння перемістилися у нижні прошарки.
Надзвичайно зросла поляризація на багатих і бідних. Усе це є ознаками руйнування
старої соціально-класової структури та зародження принципово нових відносин.

Процес трансформації соціальної структури є складним і суперечливим. Поляризація
поєднується із розмитістю меж соціальних груп. Водночас, це й стихійне формування
нових соціально-класових утворень на засадах різноманітних форм власності, розвитку
приватних, державних і змішаних підприємств та їхньої взаємодії [1, c. 68]. Процес
трансформації – це складне переплетення стихійних та організованих процесів, це дії не
лише елітних груп та носіїв інноваційної діяльності, а й стихійні процеси масової
поведінки, соціальні наслідки реформ тощо. Перехід до нових видів відносин залежить
не лише від рівня соціальної зрілості, активності еліти, а й від рівня соціальної свідомості,
культури мас людей, від їхнього ставлення до реформ, до власного становища, форм
діяльності тощо.

Отже, сучасні трансформаційні процеси  в українському суспільстві
супроводжуються соціально-структурними перетвореннями, формуванням нових
соціальних груп, верств, зміною місця у стратифікаційній системі вже існуючих,
зумовлюють формування нових статусно-рольових відносин індивідів, маргіналізацію
та зміну соціальної ідентифікації.

Аналіз останніх публікацій та досліджень засвідчує, що соціальна структура
суспільства відображає рівень розвитку, ступінь цивілізованості соціуму, виконує
найважливіші функції щодо організації та координації різних видів людської діяльності.

Сьогодні представниками соціальних наук зроблено значні напрацювання щодо
емпіричного опису та концептуалізації посткомуністичних трансформацій. З 1980– 90-х
років польські соціологи А. Пржеворський, Е. Мокржицький, Е. Внук-Липинський, В.
Веселовський, В. Адамський акцентують увагу на можливості розходжень у шляхах
посткомуністичного розвитку та проблемах трансформаційних змін у суспільствах
колишнього державного соціалізму. Чеські соціологи П. Махонін, І. Вечерник, М. Тучек,
Д. Старк аналізують системну трансформацію чеського суспільства і концептуалізують
значення “колишніх” соціальних структур і цінностей, що відтворюються за допомогою
соціальних мереж і вливають на зміну спрямованості постсоціалістичних трансформацій.
Угорські соціологи Р. Андорка, Е. Хенкіс, Т. Колоші, П. Роберт та їхні колеги
проаналізували, як впливає зміна якості життя, системи стратифікації та мобільноcті на
результати системної стратифікації [2, c. 8].

Значну увагу вивченню процесів трансформації приділяють російські й українські
вчені. Російські дослідники Т. Заславська, Ю. Левада, Н. Лапін, В. Ядов запропонували
концептуалізацію процесу трансформації, важливим аспектом якої стало обґрунтування
меж і варіантів історичного вибору російського суспільства.

Українські соціологи Є. Головаха, Н. Паніна схарактеризували інституціоналізацію
в процесі посткомуністичної трансформації та вплив масових соціально-психологічних
“патологій” на характер трансформаційного процесу. Структурний та діяльнісний
потенціал соціальної трансформації проаналізовано в працях українських соціологів
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(В. Бакіров, О. Куценко, С. Макеєв, А. Мусієздов тощо). Зокрема, вивчають українські
особливості пострадянського способу життя; структуру простору життєвих шансів і
можливостей; аналізують соціальну трансформацію через призму змін ідентичностей в
українському суспільстві; обґрунтовують фази та шляхи системних трансформацій щодо
їхньої подібності й відмінності в колишніх країнах державного соціалізму тощо.

Наша мета – методологічне обґрунтування зовнішніх і внутрішніх чинників
структурних перетворень в українському суспільстві, а також аналіз передумов,
закономірностей, тенденцій і особливостей трансформації соціальних ієрархій.

До внутрішніх чинників можна зачислити тимчасову протяжність соціальних
процесів, управлінську дію, інформаційно-пізнавальний рівень суспільства тощо.
Зовнішнім чинником структурних перетворень є трансформація соціального простору.
Нерідко соціальну структуру ототожнюють з соціальною стратифікацією і соціальним
простором: “Під соціальною структурою і соціальною стратифікацією розуміють
багатовимірний, ієрархічний соціальний простір, у якому соціальні групи та верстви
різняться між собою ступенем володіння владою, власністю та соціальним статусом”
[3, c. 236]. Та, якщо співвіднести головні властивості соціального простору та соціальної
структури, то між ними виявляються суттєві відмінності: головні властивості соціального
простору – протяжність і об’єм, тоді як для соціальної структури характерні, перш за
все, впорядкованість, стійкість зв’язків та елементів, які до неї входять.

Термін “соціальний простір” уживав П. Сорокін, на думку якого визначити соціальне
становище людини означає виявити сукупність її зв’язків з усіма групами населення і
всередині кожної з цих груп, тобто з її членами. Ці зв’язки та сукупність позицій усередині
кожної з них і становить ту систему координат, яка дає змогу визначити соціальне
становище будь-якого індивіда. Отже, люди, які належать до однакових соціальних груп
і виконують практично ідентичну функцію в межах кожної з них, перебувають в
однаковому соціальному становищі. Навпаки, чим значимішими та суттєвішими є
відмінності в соціальному становищі, тим більша соціальна дистанція між різними
людьми. Крім того, оскільки всередині однієї й тієї ж групи існують абсолютно різні
позиції, то необхідно знати також становище людини в межах кожної з головних груп
суспільства. Тому, на відміну від тривимірного геометричного простору, соціальний
простір багатовимірний, бо групування людей за соціальними ознаками є численними.

Звідси й підхід П. Сорокіна до визначення соціальної стратифікації як диференціації
деякої сукупності людей (населення) на класи в ієрархічному ранзі. Соціальна
стратифікація виражена в існуванні вищих і нижчих прошарків. Основою й сутністю
стратифікації є нерівномірний розподіл прав і привілеїв, відповідальності й обов’язку,
наявності або відсутності соціальних цінностей, влади та впливу серед членів того або
іншого співтовариства. Конкретні форми стратифікації численні, проте їх можна звести
до трьох головних – економічної, політичної та професійної. Як звичайно, всі вони
тісно переплетені. Люди, що належать до вищої страти за одним параметром, зазвичай,
належать до неї й за іншими показниками, і навпаки [4, c. 298]. Теорія стратифікації,
запропонована П. Сорокіним, вплинула на всі подальші розробки, пов’язані з цією
проблемою.

Сучасний розвиток наукової думки та соціальна практика засвідчують, що лише
синтезування різноманітних класичних і сучасних концепцій дають змогу об’єктивніше
і змістовніше досліджувати таку складну соціальну систему, як суспільство. В теорії
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соціальної структури чи не першим таку спробу зробив Е. Гіденс, сформулювавши
теорію структурації, що полягає в “дуальності” соціальної структури [5]. Автор
сфокусував увагу на принципах, за якими відбувається внутрішня диференціація й
артикуляція просторово-часових утворень. У формулюванні принципів він
відштовхувався від феноменів, які знаходять себе в суспільному житті; увів концепт
“соціальні практики” як одиницю аналізу, що дає змогу відобразити дуальність
структури/дії та рефлексивність дії. Соціальні практики, як постійний потік
виробництва соціальної дії, самі виробляють структури, правила та ресурси і
водночас виробляються/відтворюються соціальними акторами в їхніх діях. Отже, на
нашу думку, узагальненим поняттям для наукового вивчення простору нерівності та
розуміння відносин між людьми з приводу розподілу влади, власності, престижу,
присвоєння всіх видів ресурсів є соціальна стратифікація, яку, за визначенням
Е. Гіденса , “… можна  визначити  як структуровані нерівності між різними
угрупованнями людей” [6, c. 290].

Широкі дискусії про гносеологічні перспективи такого типу соціологічної стратегії
отримали відповіді в рефлексивній соціологічній концепції французького соціолога
П. Бурдьє, в якій автор описав логіку соціальних практик через їхні феномени. На
думку вітчизняного соціолога О. Куценко, саме ця концепція сьогодні найбільш
“феноменологічна” і в цьому розумінні є найбільш цілісним, альтернативним до
позитивізму соціологічним підходом у розумінні соціального світу та процесів
соціальних поділів [8, c. 259].

Соціальний світ, згідно з теорією П. Бурдьє, – це складна багатовимірна структура,
де об’єктивне та суб’єктивне взаємопроникає і взаємодоповнює одне одного. Учений,
пояснюючи зміст і механізми соціальної взаємодії, використав поняття соціального
простору, габітусу та капіталу.

Людина, наголосив соціолог, є істотою водночас біологічною і соціальною. Як
біологічна істота, людина існує у певному фізичному просторі, а як істота соціальна —
у просторі соціальному (Бурдьє ще вжив вираз “соціальне поле”). У соціальному
просторі, як і у фізичному, люди займають певні місця, позиції. Ці позиції можна
описувати через відношення вище – нижче, ближче - далі, поміж тощо. Свого часу Е.
Дюркгайм доводив, що людські уявлення про час і простір мають соціальну природу,
певним чином відображують їхні соціальні зв’язки. Розвиваючи цю думку, П. Бурдьє
писав, що соціальний простір постійно “прагне перетворюватись більш-менш точно у
простір фізичний”. Це означає, що просторові характеристики того фізичного світу, де
перебуває людина, з часом набувають дедалі чіткішого соціального змісту. Про це
свідчить, зокрема, характер розселення людей на певних територіях, просторова
структура поселень, транспортні зв’язки, типи житла та громадських будівель тощо.
Структури соціального простору “вносяться” всередину людського тіла, що виявляється
у поведінці людей, їхніх манерах, поставі тощо. Адже й тип житла, і способи переміщення
у  просторі, й манери представників вищих суспільних верств і “низів” суспільства
досить відмінні одні від одних. Отже, зробив висновок П. Бурдьє, “соціальні структури
постійно конвертуються у структури просторові” [8, с. 46].

Унаслідок уречевлення соціального простору та відповідно соціальної ієрархії у
структурах фізичного простору люди здобувають неоднакові шанси панування в межах
цього простору. Адже способи переміщення, типи транспорту, розміри помешкань у
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місті або земельних ділянок у сільській місцевості здебільшого відповідають позиції
індивідів у соціальній ієрархії. Зрештою, на думку П. Бурдьє, “здатність панувати у
привласненому просторі, насамперед завдяки привласненню (матеріальним або
символічним шляхом) тих дефіцитних благ, які розподіляються у ньому, залежить від
наявного капіталу” [8, c. 43].

Поняття капіталу посідає в соціологічній концепції П. Бурдьє досить вагоме місце.
Капітал в економічному розумінні є лише одним з різновидів капіталу як такого, оскільки
існує й соціальний капітал, і капітал культурний. Капітал як економічна категорія означає
насамперед факт уречевлення людських виробничих відносин у формі вартостей,
ма-теріальних благ і цінностей. Натомість капітал соціальний і культурний має властивість
“інкорпоруватись” у форму людської поведінки. І в першому, і у другому випадку це
дає шанси на здобуття влади та впливу в межах певного соціального поля, однак джерела
такої влади й впливу будуть різними.

Суб’єкти соціальної взаємодії (“агенти” і “групи агентів”, за термінологією
французького соціолога) визначені згідно з їхніми відносними позиціями у соціальному
просторі. Відповідно, ці позиції визначені позиціями індивіда у різних полях, інакше
кажучи, розподілом влади, яка “активована” в кожному з таких полів. Такою владою
фактично є “економічний капітал у його різних формах, культурний капітал і соціальний
капітал, а також символічний капітал, що його звичайно звуть престижем, репутацією,
іменем тощо. Саме в такій формі всі інші різновиди капіталів сприймаються і визнаються
як легітимні” [8, c. 47]. Отже, позиції “агентів” у соціальному просторі визначені не
лише загальним обсягом їхніх капіталів, а й їхнім взаємним поєднанням, відносною
вагою кожного з них у загальному балансі. З цього випливає, що капітал інкорпорований,
тобто перетворений у систему особистісних якостей, є таким же чинником взаємодії, як
і капітал “матеріалізований”.

Із поняттям інкорпорованого капіталу тісно пов’язаний зміст такого важливого
поняття в соціології П. Бурдьє, як габітус, що походить від латинського слова hаbеrе
— мати, володіти. У біології ним позначають певну сукупність видових ознак,
властивих конкретній живій істоті. Габітус, за П. Бурдьє, – це певна система
особистісних диспозицій, які набуті в процесі досвіду та здатні змінюватися залежно
від обставин місця й часу. Це певне “відчуття гри”, властиве  людям  того чи іншого
типу, яке дає змогу їм адекватно орієнтуватись у безлічі конкретних життєвих
ситуацій, де далеко не все передбачено правилами, а інколи ці правила створюються
в процесі гри [8, c. 46]. Окреслене поняття має певну змістовну адекватність з
поняттям “стиль життя”, яке М. Вебер уживав для визначення відмінностей між
окремими суспільними станами й верствами. Особливого значення в цьому разі
набувають можливості й  способи  користування певними матеріальними та
культурними благами.

Головним досягненням підходу П. Бурдьє можна вважати те, що він охопив усю
видиму область соціального простору, об’єднавши осі економічних, владних, соціальних і
культурних вимірів, наголосив на значенні культурних ресурсів, габітусів і соціальних практик
у соціальному структуруванні. Це дає змогу побачити не лише окремі зрізи простору, а й
процес його створення та відтворення, диференціації й структурування [7, c. 271].

Отже, соціальний простір характеризує стан об’єктів, включених у змінні умови і
вимушених пристосовуватися до них, приймаючи певні правила гри. Соціальний простір
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не виключає структурованість, оскільки соціальна структура входить в нього. Якщо
головний акцент роблять на відтворюваності, повторюваності, стійкості умов, на переходах
від однієї форми до іншої, на явищах відносної неоднорідності, багатоманітності
перехідних форм і стабільності, то структурні перетворення так або інакше локалізуються
в соціальному просторі.

Під  трансформацією соціального простору розуміють системну зміну економічної,
політичної, культурної сфери суспільства, а також нормативно-правової бази. Наслідком
трансформації соціального простору є соціоструктурні зрушення, унаслідок чого
змінюються способи організації суспільного життя, економічні, соціальні та політичні
інститути. Це, відповідно, веде до зламу цілої мережі більш-менш стійких рольових
позицій і нормативних вимог щодо конкретних членів суспільства, шляхів їхньої
соціалізації.

Масштаби, тенденції й особливості структурних перетворень мають комплекс
напрямів трансформаційного процесу. Одним із таких напрямів є соціокультурний аспект
трансформації, що охоплює такі чинники, як зміна системи цінностей, криза ідентичності,
пошук нових критеріїв самоідентифікації, історико-культурні й ідеологічні основи,
особливості національного менталітету.

У наших опитуваннях нерідко виникали ситуації, коли питання про те, до якого з
семи ступенів соціальної “драбини” зачислює себе респондент, було для нього явно
новим і відповідь він давав експромтом, не особливо впевнено, оскільки його спонукав
до цього інтерв’юер. В інших випадках відчувалося, що респондент відчуває проблему
самоідентифікації, зокрема з конкретною соціальною стратою, наприклад з середнім
класом, і готовий до активної рефлексії з цієї проблеми.

Для трансформаційного суспільства таку ситуацію можна визнати цілком природною.
Соціальна структура, властива цьому суспільству до початку “переходу”, значно
зруйнована, нова ще тільки в процесі становлення. Риси цієї нової структури ще не
мають тієї визначеності, яка могла б дати людям надійні когнітивні орієнтири для
ідентифікації з тією або іншою великою соціальною групою. Ті, хто належить до поколінь,
що відчули зміни на власному досвіді, можуть, залежно від власної конкретної ситуації,
або ж інерційно відтворювати старі уявлення про свій соціальний статус, або намагатися
виробити нову соціальну самоідентифікацію, або коливаються між цими двома
тенденціями. Ті, хто вступив у самостійне життя вже в постсоціалістичний період, є
вільними від таких коливань, орієнтуються в своєму самовизначенні на сьогоднішні
соціальні реалії, але й для них ці реалії постають у вигляді хаотичного, нестабільного,
слабко структурованого світу, в якому нема стійких, чітко усвідомлюваних чинників,
що визначають соціальну позицію людини. “Соціальна ідентифікація особи в
нестабільному, кризовому суспільстві, – зазначив В. А. Ядов, – випробовує несподівані
незвичні дії... Відбувається зрушення від прозорої ясності соціальних ідентифікацій
радянського типу ... до групових солідарностей, де все амбівалентне, нестійке, позбавлене
будь-якого певного вектора” [9, c. 171].

Для трансформаційного суспільства характерне різке посилення індивідуалізації
особистих життєвих практик, ослаблення їхньої залежності від належності людей до
великих соціально-професійних формалізованих груп. Той факт, що людина є фахівцем
з вищою освітою, кваліфікованим робітником, адміністратором або рядовим службовцем,
сам по собі не визначає ні рівня його доходу, ні реального соціального статусу, ні
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стабільності його матеріального та соціального становища. Індивідуальна ініціатива й
індивідуальне везіння перетворюються на вирішальні чинники, що визначають соціальну
позицію пострадянської людини, оскільки “перетворення соціальної структури (...)
супроводжується руйнуванням одних і виникненням інших підстав групового
самовизначення (...) Швидка зміна орієнтації суспільної культури і перехід від моделі
соціальної безпеки до моделі соціальної конкуренції не можуть закріпитися без зміни
механізмів виживання” [10, c. 92].

Зрозуміло, що в цих умовах соціальна ідентичність індивіда втрачає минулі
властивості “зовнішніх” об’єктивних даних у вигляді соціального походження, здобутої
освіти, формальної професії тощо. Вона стає чимось набутим або заново підтвердженим
(внаслідок власних зусиль або щасливого збігу обставин) і найчастіше нічим не
гарантованим надбанням, що потребує захисту. Ця ідентичність, з іншого боку, є
показником міри, у якій пострадянська людина вирішує головну свою проблему –
проблему адаптації до соціально-економічних умов “дикого капіталізму”, в яких нема
будь-яких інституційних гарантій її матеріального становища й навіть простого виживання.
Соціальна ідентичність пострадянської людини – це не стільки самовизначення нею свого
стійкого місця в суспільстві, скільки віддзеркалення досвіду та визначення можливих
перспектив індивідуального адаптаційного процесу. Саме тому така ідентичність –
набагато складніше утворення, ніж самовіднесення до певної страти або групи, оскільки
вона охоплює сукупність уявлень і соціальних установок (атитюдів), що відображають
оцінку індивідом своїх можливостей активного або пасивного пристосування до наявних
соціальних умов, його висхідної або низхідної мобільності, або стабілізації своєї ситуації
в рамках цих умов. Загалом ця ідентичність фіксує не стільки місце людини в соціальному
просторі, скільки можливості її переміщення в цьому просторі, оцінити які можна, лише
зіставляючи їх з можливостями інших індивідів.

Такі властивості пострадянської ідентичності припускають необхідність її аналізу
на засадах методології, адекватної як нестійкому стану соціально-структурної реальності,
так і взаємопов’язаному з цим психологічним станом механізму адаптаційного
самовизначення (самовизначення через адаптацію). Таку адекватність мають, на наш
погляд, соціологічні та психологічні теорії, що досліджують залежність атитюдів і
поведінки індивідів не просто від властивостей об’єктивної макро- чи  мікроситуації,
але й від специфічних когнітивних процесів суб’єктивної оцінки цієї ситуації в її
відношенні до життєвої практики індивіда.

Теорії, що досліджують подібні когнітивно-оцінні процеси, об’єднує орієнтація, яку
можна назвати когнітивістською парадигмою людської поведінки. Вона виникла й розвивалися
в психології, переважно в дослідженнях механізмів мотивації. У межах соціологічної теорії
ця парадигма якнайповніше розвинена в концепції “габітусу” П. Бурдьє [11, c. 193].

Ідеї П. Бурдьє про залежність диспозицій (або атитюдів) і практики людей від оцінки
ними їхнього соціального становища (позицій), про суть цього когнітивного процесу як
психологічної та практичної адаптації до наявної ситуації становлять першочерговий
інтерес для аналізу механізмів формування і природи соціальної ідентичності
пострадянської людини. Сам соціолог використовував ці ідеї переважно для аналізу
реалій щодо стійкого в соціально-структурному плані західного (французького)
суспільства. У центрі його уваги – проблеми формування й відтворення стандартів
повсякденної практики, соціальної зумовленості стилю життя, смаків, думок, естетичних
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потреб, матеріального та культурного споживання, у відмінностях яких виражені
об’єктивні соціальні розбіжності та їхнє суб’єктивне сприйняття. Стосовно умов слабко
структурованого трансформаційного суспільства, соціальна структура якого ще
формується, то його метод можна використати для дещо іншої мети, а саме – для аналізу
трансформацій у соціальній ідентичності людей як реакції на радикально мінливу і
невизначену дійсність, у якій їм доводиться не стільки фіксувати та символізувати у
власних уявленнях і практиці свої об’єктивно задані соціальні позиції, скільки формувати
їх, роблячи вибір між різними стратегіями адаптації [12, c. 59].

Другим напрямом є стратифікаційний аспект трансформації суспільства, що
охоплює такі чинники, як масова маргіналізація, зміна системи стратифікації, формування
нового профілю соціальної структури з появою нових маркерів тощо. Сучасному
українському суспільству властива маргіналізація практично всіх соціальних груп, що
виражається в нечіткості, розмитості меж соціальних груп, у відсутності внутрішньої
єдності, в кримінальному характері деяких процесів класоутворення. Зростання
численних неосновних, маргінальних груп населення ніби примножує соціальну
структуру.

Головними критеріями статусу соціальних груп, а відповідно, й соціальної
стратифікації суспільства, прийнято вважати:

·  політичний потенціал, що виражається в обсязі владних і управлінських функцій;
·  економічний потенціал, що виявляється в масштабах власності, доходів і рівня життя;
·  соціокультурний потенціал, що відображає рівень освіти, кваліфікації й

професіоналізму працівників, особливості способу й якості життя;
·  соціальний престиж, що є концентрованим віддзеркаленням названих вище ознак.

Усі ці критерії частково пов’язані, але разом з тим утворюють порівняно самостійні
осі стратифікаційного простору.

На початку XXI ст. у провідних західних журналах опубліковано дискусійні
матеріали щодо проблем соціальної нерівності в сучасному світі. У дискусіях взяли
участь такі авторитетні представники різних наукових та ідейних напрямів, як
Дж. Голдторп, Е. Соренсон, Е.О. Райт, Д. Грусські, Д. Скотт та ін. Їхні теоретичні
конструкти, підтверджені багаторічними дослідженнями як у власних країнах, так і в
порівняльних міжнародних дослідженнях, набагато ближче до життєвих реалій сучасного
світу. У будь-якому випадку всі дискутанти визнали потребу вивчення реальних
соціальних нерівностей на підставі виявлення реальних груп у сучасному суспільстві
як володарів певних реальних ресурсів (благ).

Перелік цих благ, на засадах яких складається і відтворюється нерівність, практично
незмінний:

· економічні ресурси (володіння землею, підприємствами, робочою силою тощо);
політичні (влада в суспільстві, на робочому місці та ін.);

· соціальні (доступ до високостатусних соціальних мереж, соціальних зв’язків,
асоціацій і клубів);

· престижні (“хороша репутація”; слава; пошана і приниження; етнічна і релігійна чистота);
· людські ресурси (людський капітал) – майстерність, компетенція, навчання на

роботі, досвід, формальна освіта, знання;
· культурні ресурси (культурний капітал) – практика споживання, властива людям

з високим суспільним становищем; “хороші манери”; привілейований спосіб життя.
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Як уже зазначено, сучасні трансформаційні процеси в українському суспільстві
супроводжуються соціально-структурними перетвореннями, формуванням нових верств,
груп, зміною місця у стратифікаційній системі вже наявних та зміною соціальної
ідентифікації. У західному суспільстві чітко виявляється пряма залежність матеріального
достатку і соціального статусу від рівня й якості отриманої освіти, тобто консистентність
винагород (дохід, влада, повага) та інвестицій (освіта, професійна майстерність тощо).
Винагорода за працю дає змогу певній соціальній страті підтримувати відповідний рівень,
спосіб і якість життя. Оскільки у трансформаційному суспільстві економічні та соціальні
умови є нестабільними, невизначеними, то для того, щоб зайняти свою позицію в
соціальній структурі й на ринку праці, необхідно постійно підтверджувати свій
професіоналізм, компетентність, конкурентоспроможність тощо. Соціальну структуру
сучасного українського суспільства характеризує крайня соціальна неврівноваженість
як на рівні процесів, що відбуваються всередині соціальних груп і між ними, так і на
рівні самосвідомості особистості, усвідомлення нею свого місця в системі соціальної
ієрархії. Процес «розмивання» традиційних груп населення приводить до становлення
нових видів міжгрупової інтеграції за формами власності, доходами, включеності у
владні структури, соціальної ідентифікації тощо [13, c. 23].

У трансформаційному суспільстві втрачають загальне значення традиційні критерії
соціальної стратифікації, тому використовують різноманітні стратифікаційні шкали або
їхні комбінації залежно від мети дослідження. Крім того, є різноманітні системи координат
нового соціального простору, які “сконструювали” для себе індивіди та соціальні групи
для життєзабезпечення та діяльності. Традиційні ж об’єктивні критерії (дохід, рівень
освіти) не завжди дають об’єктивну картину стратифікації в перехідному суспільстві,
оскільки реальні процеси, особливо пов’язані з отриманням доходів, свідомо
спотворюються й простежується масове ухилення від сплати податків, приховування
доходів, низькі зарплати на найпрестижніших державних посадах, що суттєво впливає
на вивчення справжньої статусної ієрархії. Тоді доповнювальні критерії використовують
самооцінку соціального та матеріального становища, соціальне самопочуття індивідів,
оскільки суб’єктивне сприйняття індивідом і групою свого розміщення в ієрархії
суспільного життя є також достатньо важливими [14, c. 82]. Застосування об’єктивного
підходу має суттєві обмеження, тому більшість дослідників поєднує суб’єктивні й
об’єктивні аспекти.

Потрапляння в ті або інші соціальні верстви на макрорівні багато в чому зумовлене
тими ж чинниками, якими було визначене місце індивіда в статусній ієрархії за радянських
часів (посадою, галуззю, місцем проживання тощо). Проте внаслідок збігу в часі двох
процесів – виникнення ринкового сектора в економіці та структурної перебудови
економіки – багато в чому змінився набір галузей-лідерів і галузей-аутсайдерів, зросла
роль чинників стратифікації, пов’язаних з місцем проживання (регіоном і типом
поселення), що також призвело до масової зміни соціальних статусів.

Можна виділити ще один інституційний аспект трансформації, що призвів до появи
нових соціальних інститутів, зокрема інститутів громадянського суспільства з ринковою
економікою; існування інституційної подвійності, соціальної аномії, процеси конвергенції
і дивергенції суспільного розвитку; структуризації суспільства на засадах конвенційних
норм, корпоративізму.

Трансформація соціальних ієрархій у сучасному українському суспільстві
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Сучасний стан соціального простору України можна схарактеризувати терміном
“дивергенція”. У контексті вивчення процесів трансформації дивергенція є розпадом
цілісності суспільних відносин у всіх сферах (економічній, політичній, культурній) і
утворенням багатьох нових нестійких елементів. Дивергенцію розуміють як середовище
трансформації, початкову стадію переструктуризації соціального соціуму. Період
дивергенції характеризують тим, що в його надрах панують тенденції дисоціації, пов’язані
з появою нової ринкової культури [17, c. 156].

Реформування інституційних основ суспільства зумовлене появою приватної
власності, на засадах якої виникло підприємництво, фермерство, нових організаційно-
правових форм набула значна частина державних підприємств.

Т. Заславська, описуючи сутність реалізації інституційного аспекту в процесі
пострадянської трансформації, зазначила: “Зміна типових способів поведінки веде до
трансформації відповідних практик, а накопичені зрушення в практиках, що реалізує
той або інший інститут, призводять до зміни сутності цього соціального інституту. Таким
чином, поведінкові стратегії різних груп населення мають суттєвий вплив на розвиток
трансформаційних процесів” [15, c. 15]. Характерним процесом, що визначає хід
трансформаційних змін і позначається на соціальній структурі українського суспільства, є
поступова зміна системи цінностей, установок, орієнтацій, що помітно впливає на поведінку
та життєдіяльність усіх соціальних верств. Переоцінка цінностей у перехідні періоди розвитку
суспільства – закономірний процес, пов’язаний з чималими труднощами. Для сприйняття
нових цінностей необхідно, щоб реальність, яка радикально змінюється, прийшла у
відповідність з очікуваннями людей, а для цього потрібен тривалий час.

Система цінностей сучасного українського суспільства визначена не тільки
економічними відносинами, а й попереднім життєвим досвідом, традиціями та звичаями.
В історичному контексті українському суспільству був властивий слабкий розвиток
інститутів приватної власності, виборчих представницьких органів, правового захисту
соціальних груп та особи, тому в нашій країні домінувала етократична стратифікаційна
система, що й зумовило особливий спосіб соціальної організації, структуризації
соціальних груп навколо влади.

По суті, відбувається перехід від стратифікації ієрархічного типу (у ній статус груп
визначений, перш за все, соціально-політичним потенціалом, який визначав місце
суспільних груп у партійно-державній ієрархії) до стратифікації, що визначена економіко-
політичним потенціалом, яка передбачає значно більшу кількість показників, тобто місце
соціальних груп в управлінні економікою, в приватизації власності, перерозподілі
суспільного продукту, а також тісно пов’язаний з ним рівень особистих доходів і
споживання [16, c. 11].

Характерні для теперішнього часу процеси інтенсивного розпаду старих і
формування нових соціальних інститутів посилюють трудову та соціальну мобільність.
З огляду на це помітно підвищується роль таких особистих людських якостей, як
обдарованість, або талант, рівень соціалізації, якість освіти, компетентність, здібність
до оволодіння новими знаннями, культурне споживання тощо. Зростає цінність
професіоналізму, а отже, і роль соціокультурного капіталу. Однак це лише тенденція,
оскільки висхідній соціальній мобільності однаково сприяють якості, що слабко
пов’язані з культурним потенціалом, – молодість, енергія, воля, амбітність, наявність
організаторських здібностей, готовність до ризику, фізична сила, агресивність,
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моральна нерозбірливість тощо. Зазначимо, що сьогодні українське суспільство
затребує лише ту частину культурного потенціалу, яку можна використовувати “тут і
тепер”. Звідси порівняно високий попит на кваліфікованих і досвідчених інженерів,
лікарів і вчителів у разі незатребуваності вчених, працівників культури та мистецтва,
різного роду гуманітаріїв тощо.

У трансформаційних суспільствах нині є дві порівняно відособлені системи
суспільної оцінки соціокультурного потенціалу працівників. Перша діє в недержавному
секторі, що має потребу в висококваліфікованих фахівцях і готовий високо оплачувати
їхню роботу. Друга, така, що традиційно зберігається в державному секторі, як і раніше
має відбиток зрівнялівки та нігілістичного ставлення до розумової праці. Внаслідок
цього відбувається розшарування інтелігенції на страти, що суттєво відрізняються за
становищем: верхню становлять високооплачувані кваліфіковані фахівці управлінського
й економіко-юридичного профілю, зайняті в приватному секторі економіки; середню –
більш-менш підтримувані “на плаву” фахівці науково-технічного профілю, зайняті в
ПЕК та інших експортних галузях; нижню – фахівці соціального й гуманітарного профілю,
зайняті в бюджетних галузях.

Отже, масштаби, тенденції й особливості структурних перетворень можна
схарактеризувати комплексом напрямів (зокрема, соціокультурними, стратифікаційними
та інституційними) трансформаційних процесів в українському суспільстві. Суспільна
свідомість цілком адекватно відобразила особливості соціальної структури України. У
свідомості сучасних українців утвердилася така модель соціального ладу суспільства,
де основна частина населення протистоїть елітним групам, існує значна соціальна
диференціація, а більшість населення зосереджена в бідних прошарках. Перехід України
від державної адміністративно-розподільної до приватновласницької ринкової економіки,
відповідно, вплинув на критерії соціальної стратифікації, процеси зміни яких достатньо
складні, оскільки злам старих соціальних відносин випереджає формування нових.

Дослідження останніх років заклали фундамент об’єктивного вивчення соціальної
структури трансформаційних суспільств, проте соціологічна наука ще не має надійних
знань про них. Аналізу цієї структури присвячені сотні праць, але більшість з них або
обмежена теоретичним аналізом проблеми, або присвячена вивченню окремих аспектів
трансформаційних процесів. У науковій літературі достатньо широко представлені
соціальні портрети груп і прошарків, що посідають важливі місця в соціальній ієрархії.
Особливо аналізують ті з них, що недавно виникли й інтенсивно розвиваються, а також
соціально активні групи, що належать до так званого “середнього прошарку” –
підприємці, регіональні еліти тощо.

Метою подальших наукових пошуків є вивчення соціальної ієрархії українського
суспільства як цілісної системи груп і прошарків, діяльність і взаємодії яких є в основі
соціального механізму трансформації українського суспільства. Деякі з цих груп є
акторами (ініціаторами, організаторами) реформ, активність інших полягає у виборі
особистих стратегій адаптації до змін, а ще інші скоріше виявляються жертвами
трансформаційних процесів. Тому необхідно вивчати життєві стратегії, інтереси, установки
та погляди, а також способи активності різних груп населення: акторів, стихійних
учасників або пасивних жертв трансформаційного процесу.
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The factors of structural transformations in Ukrainian society are considered in the
article as a part of analysis of pre-conditions and patterns of transformation process.
Dimensions, tendencies and features of such transformations are determined by the complex
of transformational directions of social hierarchies. Socio-cultural, stratification and
institutional aspects of the phenomenon are analysed.
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СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ ЗНАННЯ
ТА СОЦІАЛЬНЕ САМОПОЧУТТЯ НАСЕЛЕННЯ РЕГІОНУ
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Розглянуто суть та особливості соціального самопочуття  населення .
Проаналізовано результати соціологічного дослідження соціального самопочуття
населення м. Львова. Особливу увагу приділено вивченню впливу соціально-
економічного знання на соціальне самопочуття населення.

Ключові слова: соціально-економічне знання, соціальне самопочуття, адаптація.

У сучасному суспільстві постає проблема пошуку ефективних шляхів взаємодії
людини з соціальним середовищем. Успішність функціонування суспільства значно
залежить від того, наскільки безболісно населенню вдається адаптуватися до нових
соціально-економічних умов [1, с. 82]. Тому динаміка суспільних перетворень, які
переживає українське суспільство впродовж останніх десятиріч, нерозривно пов’язана
з динамікою адаптації населення до різноманітних змін в економічному, політичному,
соціальному просторах [2, с. 47].

Розкриттю змісту категорії “знання” в соціологічному вимірі присвячені праці
П. Бергера, Т. Лукмана, В. Бурлачука, В. Гінецинського, І. Козловської, М. Наумової,
Ю. Чернецького та ін. У працях Є. Головахи, Н. Горлача, В. Лагутіна, О. Донченко,
О. Злобіної, Ю. Пачковського, В. Пилипенко, І. Попової, Н. Смелзера, П. Сорокіна,
Є. Суїменка, Т. Тишки, О. Улєдова, Л. Хижняк та інших, головну увагу приділено
соціоекономічним аспектам дослідження знання та його впливу на соціальне самопочуття
людини.

Наша мета – визначення особливостей впливу соціально-економічних знань на
соціальне самопочуття населення за умов суспільних перетворень. Головним джерелом
емпіричної інформації стали результати соціологічного опитування, проведеного нами у
лютому - травні 2005 р. Загалом опитано 600 осіб за багатоступеневою територіальною
цілеспрямованою квотною вибіркою. Об’єкт дослідження – доросле населення м. Львова
віком від 15 до 75 років. Опитування проведене методом стандартизованого інтерв’ю.

Становище людини в складному переплетінні соціальних зв’язків можна
проаналізувати на підставі різних показників. Це насамперед добре відомі референти
задоволеності-незадоволеності, схвалення-відторгнення тощо. Адаптованою можна
вважати людину, яка вписала нову соціальну реальність у власну систему уявлень про
світ і ставлень до нього. Тобто адаптація до суспільних змін передбачає передусім
інтерналізацію нового соціального досвіду, “привласнення” людьми нових атрибутів
______________________
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соціального світу і створення на цих засадах оновленої суб’єктивної картини світу.
Отже, адаптацію індивіда до нових соціально-економічних умов необхідно розглядати

в двох напрямах: адаптація особистості до нового зовнішнього середовища й адаптація
як становлення на цій підставі нових якостей адаптанта. За умов, коли життєдіяльність
людини відбувається у звичному для неї режимі, формується індивідуальний адаптивний
механізм, що дає змогу успішно засвоїти нові життєві ситуації, спираючись на підтримку
суспільних соціальних інститутів.

У сучасних соціально-економічних умовах особливі вимоги висувають до здатності
людини бути адекватною щодо змін, тобто бути мобільною, гнучкою, динамічною.
Це зумовлює необхідність підвищення її адаптаційних можливостей.

До показників соціального самопочуття індивіда можна зачислити:
рівень особистісної тривожності;
домінування позитивних емоцій (оптимістичне  ставлення  до життя), відсутність

бажання принципово змінити ситуацію життя;
стійку адекватну самооцінку, яка відображає впевненість у собі, у власних силах,

здатність стати господарем свого життя.
Соціальне самопочуття людини за змінних умов має свої особливості й залежить

від багатьох чинників, різних за походженням, складністю, ступенем і спрямованістю
впливу на цей процес. Соціальне самопочуття людини зумовлене впливом двох груп
чинників – потенціалу людини та характеристик середовища [3, с. 245].

Л. Корель також визначила три групи чинників, що впливають на процес
пристосування людини до нових умов. Усю сукупність можливих чинників дослідниця
запропонувала розділити на три групи. Першу групу утворюють соціально-психологічні
чинники, другу – статусні, та третю – соцієтальні [4, с. 25].

На соціальне самопочуття людини значно впливає її індивідуальний потенціал,
визначений її здібностями та об’єктивними умовами життєдіяльності. Отже, під
потенціалом індивіда треба розуміти сукупність його соціально-психологічних, соціально-
демографічних та соціально-економічних ресурсів, які забезпечують ефективну соціальну
адаптацію до нового соціального середовища.

Соціальне самопочуття людини визначене соціально-психологічними чинниками,
такими як потреби, цінності, ціннісні орієнтації, установки та рівень домагань. Результати
проведених нами досліджень свідчать, що найважливішими цінностями для населення
сьогодні є власне здоров’я та здоров’я рідних (67,9%), сім’я (40,7), матеріальна
забезпеченість (38,6), цікава робота (31,3), житлові умови (26,6) та надійні друзі (22,7%).
Найменш важливі – економічна та політична стабільність держави (відповідно, 6,9 та
3,2%). Важливо зазначити, що така цінність, як здоров’я, є значущою для населення з
різним рівнем освіти. Окрім здоров’я, населення з неповною середньою освітою цінує
сім’ю (56,0%). Натомість для населення з незакінченою вищою та вищою освітою
більшою цінністю є матеріальна забезпеченість (відповідно, 40,0 та 35,3%).

Отже, як випливає з аналізу ціннісно-орієнтаційного світу досліджуваного
населення, люди сьогодні віддають безперечну перевагу саме цінностям мікрорівня перед
сферами макрорівня (суспільного, національного). Переважну орієнтацію на локальне
середовище можна пояснити тим, що саме на цьому рівні найяскравіше й безпосередньо
виявляються ті аспекти людського життя, які пов’язані з реалізацією потреб у гармонізації
життєвого світу, налагодженні стосунків з оточенням, створенням збалансованого й
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комфортного власного життя. Прагматичні орієнтації у свідомості населення значно
пов’язані з можливостями досягти успіху, зробити кар’єру, отримати хорошу освіту.

У структурному поділі найактуальнішими для населення є цінності матеріального
життя (44,9%), що необхідні для відтворення людством природних ресурсів, засобів і
продуктів праці. Моральні цінності, потрібні для життєдіяльності суспільства, актуальні
лише для 28,9% опитаних. Дещо менш важливі цінності творчості й самореалізації
(27,5%) та культурні цінності (12,1%). Як бачимо, населення сьогодні більше цікавиться
радше матеріальними цінностями та матеріальною стороною життя суспільства. Духовні,
моральні цінності відійшли на другий план разом з потребами у творчості та самореалізації
особистості.

На успішність соціальної адаптації індивіда до нового соціально-економічного
середовища впливає соціальне самопочуття людини за певних умов. Соціальне
самопочуття – це емоційне оцінення людиною свого місця в суспільстві, ступеня
задоволення соціально-економічних і духовних потреб та інтересів. Воно формується в
процесі соціальних порівнянь, можливостей для задоволення своїх потреб та реалізації
інтересів [5, с. 171].

Соціальне самопочуття та становище людини є показниками соціального успіху
суспільства і водночас важливим індикатором адаптованості людини, за рівнем якого
можна робити висновок про соціальне становище особистості, про ступінь її включення
у нове середовище. Проте невизначеність соціальних статусів людини призводить до
руйнування соціальної структури суспільства, а це, відповідно, спричинює дезадаптацію
і зниження соціального самопочуття людей. Результати проведеного нами соціологічного
дослідження засвідчують, що населення переважно відчуває деяке розгублення (47,0%
опитаних). Впевнено в сучасних умовах себе почуває лише 20,4% опитаного населення.
Розчарування, безвихідь відчуває 13,2% населення. Зазначимо, що навколишні зміни
не турбують 3,0% від кількості опитаних респондентів.

У гендерному розрізі проблеми серед тих, хто почуває себе впевнено, переважають
чоловіки (24,6% чоловіків та 16,8% жінок).

Таблиця 1
Соціальне самопочуття населення

Розподіл респондентів за рівнем освіти свідчить про те, що найупевненіше в сучасних
соціально-економічних умовах почувають себе особи з вищою освітою (24,0%), хоча

Городняк І.В.

Варіант відповіді %

  Впевнено 20,4

  Відчуваю деяке розгублення 47,0

  Відчуваю розчарування, безвихідь 13,2

  Навколишні зміни не турбують мене 3,0

  Важко відповісти 16,4
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значна їхня частка (47,7% респондентів з вищою освітою) все ж таки відчуває деяке
розгублення. Найбільше розгубленим почуває себе населення з незакінченою вищою
освітою (54,2%). Навколишні зміни не турбують, здебільшого, населення з середньою
освітою (7,1%).

Високоадаптивними вважають себе 8,8% респондентів. Значна частина населення
(45,0%) зазначила, що їм легко пристосуватися до нових умов. Досить важко
пристосуватися 34,9% від кількості опитаного населення, а 11,8% населення не може
пристосуватися до нових соціально-економічних умов. Майже половина опитаних жінок
(48,1%) зазначила, що їм радше легко пристосуватися до нових соціально-економічних
умов загалом. Як з’ясувалося, найлегше пристосуватися до нових умов населенню з
вищою освітою (15,6%).

Реально, згідно з результами опитування, організація особистісних рис є динамічним
утворенням. Наприклад, населення констатує, що є певні риси, наявність яких сприяє
соціальній адаптації індивіда до нових соціально-економічних умов. Найліпше
пристосуванню індивіда до ринкових умов, на думку населення, сприяють такі риси:
працелюбність (88,6%), єдність слова і діла (88,3), активність, ініціатива (85,7), життєва
кмітливість (85,3), освіченість (83,8), винахідливість (81,9), комунікабельність (80,1),
впевненість у собі (79,55), сміливість, рішучість (78,4), економічна обізнаність та
наполегливість (74,1), схильність до ризику (60,7), сила волі (66,1), компетентність
(57,9%). Менш сприятливі – почуття гумору (48,4%) та впертість (38,2%).

Населення, як засвідчують виконані нами дослідження, більше діє, покладаючись
на власні сили та можливості. Переважна більшість опитаних (56,8%) зазначила, що у
житті вона насамперед покладається на власний життєвий досвід, знання і можливості,
оскільки схильна вважати, що долю людини визначає головно вона сама, а не зовнішні
обставини. Більше чверті опитаного населення (26,7%) розраховує на підтримку рідних
і друзів. На соціальний захист і підтримку з боку держави в сучасних умовах чекає
лише 8,5% опитаних.

Таблиця 2
На чию допомогу найбільше розраховує

населення в сучасних умовах

На власний життєвий досвід, знання та можливості розраховують переважно
чоловіки (62,7%), трохи менше – жінки (53,7%), хоча жінки все таки розраховують на
допомогу та підтримку рідних і близьких (30,1%). Розподіл респондентів за рівнем
освіти засвідчує, що на власний життєвий досвід, знання та можливості розраховує
переважно населення з вищою освітою (77,3%).

Соціально-економічне знання та соціальне самопочуття населення регіону

Варіанти відповідей %
  Власний життєвий досвід, знання, можливості 56,8
  Рідні, друзі 26,7
  Соціальний захист і підтримка з боку держави 8,5
  Важко відповісти 8,0
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У системі соціальних чинників, що визначають соціальне самопочуття індивіда,
значну роль відіграє соціально-економічне знання. Завданням нашого дослідження
стало визначення самого поняття соціально-економічного знання та впливу на
соціальне самопочуття  населення. Соціально-економічне  знання охоплює
інформацію про соціально-економічне середовище, повсякденні уявлення про
соціально-економічні процеси, соціально-економічні відносини,  соціально-економічні
дії та поведінку індивідів [6, с. 42]. Різні індивіди зосереджують увагу на різних
аспектах соціально-економічних ситуацій і по-різному інтерпретують на перший
погляд одну і ту ж ситуацію. Соціально-економічне знання є не просто системою
знань, а й результатом діяльності індивіда чи соціальної групи за певних соціально-
економічних умов.

Отже, соціально-економічне знання виникає внаслідок інтеграції знань, що існують
у межах соціальної та економічної сфер суспільного життя. Це нова форма знань,
що дає змогу повніше вивчити соціально-економічні відносини та процеси, які
відбуваються в суспільстві.

Наслідками реалізації соціально-економічного знання є умови  їхнього
функціонування. Головними серед них визначають такі:

професіоналізацію населення;
реальну економічну поведінку населення;
соціальну адаптацію населення до нових умов.

Окреслені наслідки реалізації соціально-економічних знань населенням визначають
його соціальне самопочуття за умов суспільних перетворень.

На підставі отриманих результатів досліджень вивчення соціально-економічних знань
як складової соціального самопочуття населення ми намагалися проаналізувати, чи
дають вони йому змогу впевнено почуватися в сьогоднішній соціально-економічній
ситуації. Як з’ясовано, соціально-економічні знання допомагають майже половині
населення почувати себе впевнено в сучасних умовах (45,8% опитаних, з них 16,2%
відповіли “так” і 29,7% “швидше так, ніж ні”).

Таблиця 3
Розподіл відповідей населення на запитання: “Чи можете Ви сказати,
що Ваші соціально-економічні знання дають можливість впевнено
почувати себе у сьогоднішній соціально-економічній ситуації?”

Молоді люди віком 15–19 років переважно (42,7%) зазначили, що соціально-
економічні знання головно не забезпечують стовідсоткової впевненості у сьогоднішніх
економічних умовах. Відповідь населення віком 20–59 років була 50% на 50%. Серед
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Варіант відповіді %
  Так 16,2
  Швидше так, ніж ні 29,7
  Швидше ні, ніж так 32,5
  Ні 11,8
  Важко відповісти 9,8
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людей віком понад 60 років (36,1%) соціально-економічні знання не дають змоги
почуватися впевнено в сучасних соціально-економічних умовах.

Важливим у сучасних умовах є визначення міри впливу знань на процеси
пристосування до нових соціально-економічних умов. Їхню важливість у цьому процесі
визнає 58,7% від загальної кількості опитаних. Лише 12,0% опитаних зазначають, що
соціально-економічні знання не сприяють пристосуванню населення до нових соціально-
економічних умов.

У межах дослідження ми вивчали самооцінку населення щодо того, якій віковій
категорії з опитаних найлегше пристосуватися до нових соціально-економічних умов.
Переважна більшість населення (56,5%) вважає, що серед усіх вікових категорій
найлегше пристосуватися до нових соціально-економічних умов саме молодим людям.
А 18,5% опитаних переконана, що легко пристосуватися людям середнього віку, 16,2%
– що у всіх вікових груп однакові можливості. Натомість, лише 1,6% населення вважає,
що легко пристосуватися до змінних соціально-економічних умов людям старшого віку.

Отже, процес адаптації населення значно залежить від адаптаційних можливостей
індивіда, його адаптаційного потенціалу. Саме адаптаційний потенціал по-різному задіяний
у сучасних умовах і серед різних вікових груп населення. Як засвідчили результати
проведених у м. Львові досліджень, вищі показники цього потенціалу зафіксовано у
молодих людей, осіб з вищою освітою і чоловіків. Проте достатньо значна частина
опитаних зазначила, а це 45,8%, що в процесі адаптації вагоме значення сьогодні матимуть
соціально-економічні знання та набутий життєвий досвід.

______________________
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Essence and features of social feelings of population are considered in the article. The
results of sociological research are analysed in relation to the study of social feelings of
population of L‘viv. Special attention is given to the study of influence of socio-economic
knowledge on the social feelings of population.
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The chosen chapters of W. J. Staples “Everyday surveillance...” are dedicated to the
analysis of the processes that were founded during Enlightment and resulted in the formation
of the specific system of social control based on extensive application of audio-visual and
informational surveillance. Author underlines the possible problems and dangers caused by
the technologies that were created to optimize the social policy.

Key words: social control, surveillance, postmodern society.

Birth of the Modern
The roots of modernity lie in the post-Renaissance period from the mid-sixteenth century

until about the early 1800s, a period often referred to as the Enlightenment. From this age
came a fundamental break from medieval tradition and religious dogmas. Unfettered by
such constraints, the idea emerged that autonomous, universal, human “reason”, not simply
God’s laws, would bring certainty, hope, and progress to the world. Indeed, the Enlightenment
is credited with giving birth to a near-utopian vision of a future in which human emancipation
and “enlightened” thinking would prevail. As these ideas and practices took hold, more
traditional forms of social, economic, and cultural life began to crumble under the weight of
changes in economic organization, scientific experimentation, and the rise of democratic
states and rational law.

This movement intensified and culminated in the birth of the modern era—for our
purposes, from around the turn of the nineteenth century and continuing through the first
half of the twentieth century. We can summarize the main themes and characteristics of
modernity as follows:

  An increased rationalizing or calculating attitude toward social life based on notions of
efficiency, predictability, control, and discipline, epitomized by the emergence of the factory
and machine-based capitalism.
______________________

1 Друкується з дозволу автора за: Staples W. G. Everyday Surveillance: Vigilance and Visibility in
Postmodern Life. – Oxford: Rowman & Littlefield publishers, Inc., 2000. – 191 p.
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The progressive differentiation of social life in the division of labor, specialization of
occupation, and separation of the “public” and “private”, “home” and “work” life.

  The rise of large-scale state and private organizations and bureaucracies as well as large,
urban centers.

  The acceleration or “compression” of time-space relations—a fast-paced world that is
made “smaller” by emerging modes of transportation and communication.

  The rise of a relatively large middle and professional class with its own self-interest,
sensibilities, and culture.

  The development of the “human sciences” such as psychology, psychiatry, sociology,
criminology, demography, statistics, and public health.

  The institutionalization of the belief in progress, driven by the idea that scientific knowledge,
objective reasoning, and technology could harness nature and change social life and human
existence for the better.

Modernity’s achievements were considerable. It gave birth to democratic movements
in the West that increased personal freedoms and liberties for most, including (eventually)
minorities, women, and the propertyless classes. Governments regulated social relations
and put in place rational systems of law, justice, monetary exchange, schooling, and social
welfare systems. Driven by the dynamic and technology-based system of capitalism,
transportation, communication, and utility systems proliferated, while literacy expanded and
the standard of living increased as consumer goods became readily available. Scientific
experimentation, medical discoveries, and public health and sanitation movements helped
wipe out diseases and reduce various forms of human suffering.

Yet modernity has always had its detractors. Karl Marx (1818–1883) wrote about the
devastating poverty, exploitation, and alienation that he saw in nineteenth-century capitalism.
The French sociologist Emile Durkheim (1858–1917) considered how geographic and class
mobility and the loss of tradition in culture were likely to produce a feeling of anomie, or
normlessness, on the part of many. The German social scientist Max Weber (1864–1920)
offered the view that modernity’s distinctive “formal rationality” — as epitomized in large,
bureaucratic organizations — represented an “iron cage” that would ultimately entrap us.
And, an even darker view is found in the writings of anti-Enlightenment philosopher Friedrich
Nietzsche (1844–1900).

Nietzsche offered a direct challenge to the optimistic worldview of the Enlightenment
and the so-called advances of modernity. For Nietzsche, this period’s “progress”, the
discovery of absolute “Truths”, and its scientific and technical “innovation” were more
about what he called the “Will to Power”: the human drive to dominate nature and the
environment. While Nietzsche praised the critical spirit of the Enlightenment, he disputed
those who claimed to have discovered universal moral codes and systems of reason,
since he believed that given the diversity of human nature, such codes could not apply to
everyone. This meant that individuals asserting law-like standards must necessarily place
themselves — morally, socially, and culturally — above others, thereby dominating them.
From a Nietzschean perspective, the history of recent human experience is not a simple
procession of higher universal morals and higher standards of reason. Rather, driven by
the desire for some ultimate “Truth” and knowledge, humans have produced one system
of domination after the other. (As it was once put, we “progressed” in the twentieth
century, for example, from “the slingshot to the megaton bomb”). In this view, knowledge
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cannot be separated from power. The ideological system of Enlightenment reason,
rationality, and progress is seen as just that: another ideology, another interpretation of
reality, advanced by one group over others, rather than some ultimate, final, “Truth”.

For Nietzsche, then, as well as for Weber and, later, for Foucault, the post-
Enlightenment period is one of increasing domination masked in a guise of emancipation
and humanitarianism. As one writer put it, “awakening in the classical world like a sleeping
giant, reason finds chaos and disorder everywhere and embarks on a rational ordering of
the social, attempting to classify and regulate all forms of experience” [1].

Foucault suggests that rather than a utopian dream of freedom, late-eighteenth-century
politicians, philosophers, and jurists offered a blueprint for a military model of society in
which discipline and self-control would become a central organizing theme. Uniform
precision, bodily discipline, rigid hierarchies, and “the drill” designed to mold and shape
the body would become techniques of social control that could easily be adapted beyond
the military camps and hospitals where these techniques were discovered and perfected.
The modern individual was born, according to Foucault, into a sea of regulations, petty
rules and subrules, and fussy inspections, a world where the supervision of the smallest
fragments of life and of the body takes place in the context of the school, the barracks,
the hospital, and the workshop [2].

The experiences that Foucault saw as the most vulnerable to rationalization, scientific
inquiry, and official scrutiny were madness, criminality, poverty, forms of deviance, and
even sexuality. With Enlightenment zeal, late-eighteenth century ideologues turned their
attention from the control of nature to the manipulation of “man” by way of the emerging
knowledge of the “human sciences”. This movement is reflected in the early writings in
penology and criminology, psychology, neurology, and demography. In other words, in new
and important ways, human beings—our bodies, minds, and behaviors—became the subject
of scientific inquiry and the object of its passions. The rise of the human sciences as a topic
of inquiry is closely linked with the emergence of new “disciplinary technologies” designed
to treat the human body as an object to be broken down, analyzed, and improved. This is a
crucial turn of events. Rather than focusing on dominating the world around them, late-
Enlightenment scholars turned the Will to Power on the human race. Rational and scientific
knowledge and discourses (that is, systems of language overlapping with cultural practices),
along with bureaucratic organizations, provided the means to classify, regulate, exclude,
and even eliminate any human behavior deemed outside an increasingly narrow definition of
“normal”. Some would argue that, say, Nazi Germany or Stalinist Russia were, rather than
some aberration in the course of human progress, a natural outcome of the rational, calculating
mind of modernity. As Foucault once said, both regimes “used and extended mechanisms
already present in most other societies. More than that: in spite of their own internal madness,
they used to a large extent the ideas and the devices of our political rationality” [3].

So, it would seem that this is the historical context of how we in the West got the idea
that we could, regardless of an individual’s particular “defect”, reconstruct a more idealized
person if only he or she could be subjected to the right disciplinary regime.

Bentham’s Panopticon
Amid the array of modern disciplinary practices, Foucault chose to highlight what he

considered to be an exemplar in the operation of modern disciplinary technology: the Panopticon.
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In 1791, British utilitarian philosopher, economist, and jurist Jeremy Bentham (1748 - 1832)
printed a collection of letters he had written under the long-winded yet informative title of
Panopticon; or, The Inspection-House: Containing the Idea of a New Principle of Construction
Applicable to any Sort of Establishment, in Which Persons of any Description are to be Kept
Under Inspection; and Particular to Penitentiary-Houses, Prisons, Poor-Houses, Lazarettos,
Houses of Industry, Manufactories, Hospitals, Work-Houses, Mad-Houses, and Schools with A
Plan of Management Adapted to the Principle. The detailed architectural design for the Panopticon
called for the construction of a building with a central tower that contained the “inspector’s
lodge”. Around the lodge, in a circular form, was a set of peripheral cells with windows in the
rear and front of each cell so that, in effect, the cell space was backlit. The prisoner (lunatic,
schoolboy, or other inmate) could then be subjected to the constant observation of the person
occupying the lodge. Bentham himself anticipated the “politics of trouble” when he emphasized
that the goal of docility could be easily achieved with the Panopticon design, “[n]o matter how
different or opposite the purpose: whether it be that of punishing the incorrigible, guarding the
insane, reforming the vicious, confining the suspected, employing the idle, maintaining the helpless,
curing the sick, [or] instructing the willing”.

The Panopticon reversed the principles of the dungeon; it was about light and visibility rather
than darkness and isolation. Yet the person under inspection would be kept in the dark, in another
sense, as the lodge would be constructed with an elaborate Venetian-blind effect that Bentham
called the “inspector’s lantern”: a sort of one-way mirror that masked the presence or absence of
an observer. Bentham created this device because, according to his very efficient plans, the inspector
would also function as the institution’s bookkeeper. Yet if he performed this task, his lamp would
give away his presence to the inmates. So, Bentham designed the lantern so that the only thing the
inmates could see was a dark spot at the center of the aperture. With this scheme, the inmates
may or may not be under constant surveillance; they just think or imagine that they are. As
Bentham put it, they are “awed to silence by an invisible eye”. The inmates have therefore
internalized what Foucault called le regard, or the “gaze” of the authorities, and, in effect, they
watch and render themselves docile. In this way, power operates without coercion, force, or
violence, automatically and continuously, whether or not the tower is occupied at all. With this
technology, Bentham created an all-seeing, all-knowing “God” that was, in reality, nothing more
than a dark spot in the lantern. In Bentham’s words, “in a Panopticon the inspector’s back is
never turned”. And he asserted the productive benefits of his design for the “inspection-house”
in the opening lines of his treatise: “Morals reformed —health preserved—industry invigorated—
instruction diffused—public burdens lightened . . . —all by a simple idea in architecture!” [4]

While the design for the Panopticon was never adopted in its pure form, many of its
principles were deployed, and it stimulated considerable discussion and new techniques for
social control. But the fact that it had limited direct impact did not diminish its importance,
Foucault argued. Its significance lay in the very idea that such a design was thought to be
necessary or desirable at the time. The Panopticon remains both an important symbol of
modern disciplinary technology and a basic principle on which many forms of contemporary
surveillance operate.

The Transparent Society
If postmodern culture is characterized by an implosion of previously accepted boundaries,

we see, as well, the disintegration of the barriers that once offered us some form of sanctuary.
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“Such a society”, according to Ronald Corbett and Gary Marx, “is transparent and porous.
Information leakage is rampant. Barriers and boundaries—distance, darkness, time, walls,
windows, and even skin, which have been fundamental to our conceptions of privacy, liberty
and individuality—give way”20. This condition has been brought about by the emergence of what
Marx calls the “new surveillance”: an optical revolution engendered by a dizzying array of digitized,
computer/video/telecommunication devices that have made watching and monitoring deftly
penetrating yet seamless and hidden. In our post-Cold War world, certain government agencies
and former defense contractors have found a lucrative market in the “security” business. With
developments in night-vision technology, auditory devices, and telecommunications
monitoring, the state, as well as private organizations and individuals, has an arsenal of
surveillance gadgets at its disposal. In the next few sections I introduce some of them.

The video camera, for example, has fundamentally altered the nature of policing as well
as the entire U.S. justice system. Videocams, mounted on the dashboards of patrol cars,
have become a central feature in the daily lives of the police and those they encounter.
Activated automatically whenever an officer turns on the car’s flashing lights, the devices
are a “real asset to everyone involved”, according to one law enforcement official. “Tapes
can be played in court”, states a news article, “to give jurors an unadulterated account of the
crime. Instead of hearing disputed testimony about a drunk driver’s impaired driving, for
instance, jurors could see the car weaving. The footage also serves for unimpeachable
evidence of evaluating deputies. Video of an officer’s conduct—correct or incorrect—
could be used in training” [3].

Indeed. On the evening of March 3, 1991, four Los Angeles police officers were secretly
videotaped beating unarmed motorist Rodney King. The widespread dissemination of these
images created a media spectacle that was turned against the police department and the city.
So, in order to shed more light on the subject, law enforcement officials began to experiment
with installing video cameras in police cars. The same device used to expose this atrocity
would now “protect” both the officers and their suspects. “I think they have the ability to
bring credibility back to law enforcement”, states one law enforcement chief about the use
of such cameras. “When you’re on TV, you don’t do bad things. The officer acts his best
and the actions are documented”. The camera does not discriminate; its gaze is both controlling
and productive as it disciplines the conduct of both suspects and police. It provides an
elegant solution to the question: “Who is guarding the guards?” demonstrating the role of
“hierarchical observation” as each individual carries out the act of watching others while he
or she is also being watched. The visual technology not only empowers the calculated gaze
and watches and renders the suspect docile but, as Foucault put it, also “constantly supervises
the very individuals who are entrusted with the task of supervising” [2].

Like other technologies, videocams are becoming so inexpensive and small they can be
used almost anywhere. A “badge-size” camera or “personal video surveillance system” created
by Semco Company of Carlsbad, California, sends the image back to the recording unit in
the police car. The company says that the device is particularly useful in recording combative
suspects and in dealing with false-arrest lawsuits. Video technology is currently used in
documenting interrogations and confessions, undercover investigations, lineups, crime scenes
and their re-enactment, the testimony of victims and witnesses and the physical condition of
suspects during booking, lockups, and on and on. One interesting use of the videocam has
been to link judges and defendants during preliminary hearings and other procedural steps in
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the justice system. Rather than take the time and incur the cost of transporting numerous
offenders to the courthouse from correctional facilities, the participants merely view
each other on a monitor—constituting a sort of efficient “virtual” habeas corpus, if you
will. Just imagine yourself as a defendant, watching your own preliminary hearing on a
video screen while the television in the game room blares reruns of a gritty “reality”
justice show or has live coverage of today’s “trial of the century”. The process of
“justice” becomes yet another videoscape in the day-to-day world of the postmodern.

In Contra Costa, California, the television is used in another way. Here, a county
supervisor, the district attorney, and about a dozen custodial parents have gotten together
to produce a public-access show they call “Costra County’s Deadbeat Parents”. The
show, playing on eleven cable systems in the area, is modeled after the national series
America’s Most Wanted and shows a picture of the malfeasant parent while an announcer
narrates the person’s height, weight, race, last known occupation, and number of minor
children. Each month the show includes a new crop of “deadbeats” from the county’s
roster. If viewers identify one of the parents, they are asked to call the district attorney’s
office: “We hope you’ll wake up and tap him on the shoulder and say, ‘Hey pal, I’m
tired of paying my taxes to support your kids” [5].

Like the videocams in the police cars, all this tape contributes plenty of grist for the
“real” cop and justice shows and other media spectacles. In fact, after years of resisting
the intrusion of the camera into the sacrosanct courtroom and police precinct, it seems
that some authorities have embraced them as a public relations tool. For example,
following the Rodney King beating, the Los Angeles Police Department turned to network
TV to help put their officers in a better light. Broadcast in 120 markets nationwide,
LAPD: Life on the Beat is in its fourth year on the air. Producers of the thirty-minute
show, featuring video footage of officers supposedly going through their shift, claim
that it is “the most accurate representation of law enforcement on television”. Yet critics
contend it is simply propaganda for the department [6]. Likewise, after several years of
resistance, New York City permitted the cable channel Court TV to begin filming a
series called The System in and around the 101st Precinct in Far Rockaway. Videocam
operators ride along with police, film arrests and bookings, and follow defendants through
trial “like a nonfiction version of the NBC drama Law and Order”, according to one
news article. But wait: Isn’t Law and Order supposed to be a “reality” drama based on
the “true” stories of the justice system? Then is the filming of The System a case of life
imitating art that, itself, was supposed to be imitating life? An official from the police
commissioner’s office stated that the filming will “help to tell a less-sensational story
about the lives of officers and the true nature of police work”. It may also provide a way of
keeping his eye on his officers in a department plagued by allegations of police brutality,
corruption, and other illegal behavior [7].

Devices and Desires
Recent developments suggest that even our most intimate, private thoughts may be

available for official scrutiny. Based on some of the same principles as the polygraph, that is,
the measurement of the flow of blood to a limb, the plethysmograph, or “p-graph”, is a
narrow metal or rubber band that is placed around the penis of a male subject. The individual
is then forced to watch visual displays of naked adults and children or, sometimes, to listen
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to audiotapes. The band, of course, measures variation in the circumference of the penis.
The accompanying computer software enables the examiner to know which stimulant
produced an arousal and the relative degree of the erection. Use of the p-graph has been a
favorite technique among sex therapists for more then twenty years, and it is now commercially
available and aggressively marketed by several manufacturers. The president of the leading
producer of the devices, Farrall Industries, Inc., contends that the device is, indeed, capable
of “accurately measuring sexual desire” but that it cannot determine whether someone has
committed an offense or is likely to do so in the future. The p-graph is presently being used
in over four hundred sex-offender treatment centers in forty states in the United States and
in several countries around the world.

Yet the mechanism is, according to one article, “emerging from behind the locked
doors of adult treatment centers and into the broader legal arena” and is turning up in
sentencing and parole decisions, custody fights, and the like. For example, fathers are being
subjected to p-graphs in child custody disputes as lawyers seek to prove that they are - or
are not - likely to abuse their children. In a case in New York, a psychologist used the p-
graph on a father whose parental rights the county was trying to terminate. He concluded
from the test that the father “did not become sexually aroused by either male or female
children”. But an expert witness for the county disputed the findings on the ground that the
test could not predict any potential behavior. At a hospital in Phoenix several years ago, boys
as young as ten who were accused of abusing other children were tested with the p-graph.
The law seems ill-equipped to deal with questions of privacy and rights since there are no
regulations regarding the devices at this time. One therapist acknowledges that “a majority
of people who undergo the assessment would prefer not to go through it. It’s measuring the
one thing left that is supposed to be private” [8].

In an extraordinary case in Maine, a police officer whose name was simply raised in a
local sex-abuse case was told he had to submit to a p-graph as a condition of keeping his
job. In a bizarre string of accusations, Officer Harrington was one of 170 other people,
including a U.S. Senator, who were accused of sexual impropriety by four siblings. While
no legal evidence was ever brought against him and he was never formally charged, the
district attorney said he had “doubts about the man’s character” and wanted “to be sure that
the officer didn’t have deviant thoughts that might lead to dangerous behavior”. As Foucault
put it, when one wishes to create a “case” out of the “healthy, normal and law-abiding adult,
it is always by asking him how much of the child he has in him, what secret madness lies
within him, what fundamental crime he has dreamt of committing” [8, p. 193].

Harrington was ordered to see a sex therapist who requested that he take a sex-
offender profile test as well as the p-graph. The written exam determined that Harrington’s
“personality profile” was supposedly similar to that of about 6 percent of sex offenders. He
later refused to take the p-graph. Some in the town suggested that this was a sign of guilt,
but some two thousand others began a petition drive to support him. Three years after he
was accused, Officer Harrington still had not gotten his job back and was filing a federal
lawsuit against the town [8].

Forget Big Brother
When I speak about “everyday surveillance”, someone invariably asks, “Who is doing

all this? Who’s behind it? Who is ‘Big Brother’?” “There is no ‘Big Brother,’” I tell them;
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“we are him”. Rather than appear simply “from the top down” or originate from a small
group of identifiable individuals or even a particular organization, the new surveillance and
social control practices, I argue, are advanced, directly or indirectly, by all of us. They are
not orchestrated by only a few or as part of some master plan that is simply imposed on us;
rather, disciplinary power expands “bi-directionally”, flowing from top to bottom and vice
versa. So while President Ronald Reagan can issue an executive order that demands that all
federal workers be tested for drugs, an ex-auto mechanic can start marketing and selling
video cameras to school districts for their buses. While the FBI can help push a wiretap bill
through Congress, an employer in your hometown may initiate “integrity” testing of all job
applicants. A government agency or giant corporation may set out to create a new surveillance
gadget, but it seems just as likely that a university professor will develop one - or, importantly,
the basis for a potential one - for no other reason than “curiosity”, or to get a promotion. A
young computer software designer may develop a new program because its capabilities are
“cool”, rather than seeing it as an employee-monitoring tool. A grade school teacher may get
a grant to adopt bar-code scanning in the classroom simply because the technology is there
and because to use it “sounds like a good idea”.

This is not to suggest that everyday surveillance emerges “by accident”. Some
people have a vested interest in creating and selling new surveillance technologies, while
others may be in a position to exercise this kind of control and benefit from it. Yet even they
are, ultimately, not exempt from the gaze of that “long hierarchized network” Foucault
refers to. We are all involved and enmeshed within a grid of power relations that are highly
intentional and purposeful, arrangements that can be more or less hierarchical and unequal
but are never simply one-directional. So while a police officer can surveil suspects with a
new high-tech scanner, the department can “keep an eye” on that very officer by installing
a videocam in the patrol car. Similarly, a teacher can make “normalizing judgments” about
students using a computer program, only to find that school administrators can use the
same program to assess the teacher’s “performance” in the classroom.

Everyday surveillance, I would argue, is being built on a foundation of seduction,
desire, fear, and salvation. We all advance disciplinary power when we go about naively -
and with blind faith and sometimes arrogance - trying to “make things better” and always
assuming that, in fact, we can. This applies to anyone, across the political spectrum. “The
road to hell”, the saying goes, “is paved with good intentions”. While some of the effects I
have described in this book may be the “unintended consequences” of such good intentions,
they are consequences nonetheless, and, it seems, they are rarely considered in public
debate or discourse. We extend the bounds of everyday surveillance when we turn our
backs on the important relationship between knowledge and power, when we take science
—physical, medical, and social — at its word or assume that all technological change is
always “for the better”. There are often seemingly very compelling reasons why decisions
are made to test people for drugs, to fingerprint welfare recipients, or to put surveillance
cameras on school buses. After all, we need to “deal with the problem” (even if we have
little idea of just what the problem actually is) or, better yet, because “something might
happen”. Why not take steps to prevent it? We are easily seduced by the image of a protected,
peaceful order. We are a people who like things to “work”, to be efficient, to be predictable,
to “make sense”. We are easily persuaded and charmed by politicians promising social
stability, school administrators ensuring well-behaved children, and developers offering us
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the “serene fortress” of the gated community. We desire to eliminate risk, but at what price?
Listen to those who become crusaders after a tragedy strikes their lives: the phenomenon
(whatever it is - drug addiction, drunk driving, child abduction - it doesn’t matter) will be
stopped “at all cost”, “to prevent this tragedy from happening to someone else”; “if one life
can be saved, it will be worth it”. Will it? Obviously, we want to stop the needless loss of life
and injury, but on what basis and with what values do we evaluate the choice between
reducing life’s risks and tragedies by some unknown amount versus limiting our constitutional
rights and personal freedoms? Put another way, is it worth surviving the risks of life only to
end up “living” in a surveillance society?

We support, actively or passively, the creation of disciplinary practices, irrationally
believing that they will be deployed exclusively “on those other folks”, only to find that we
have become the next targets. We facilitate everyday surveillance as well when we consume
products that either make us the potential targets of surveillance or, alternatively, give us the
tools to watch others. Here, the daily act of consumption - so central to the organization of
late capitalism -becomes directly tied to the distribution and spread of disciplinary technology.
If the company hasn’t already done so, we are quite willing to “wire” ourselves in with
“cell” phones, pagers, and e-mail, and we rush to buy the latest products that offer us
access to the “Net” and the “Web” (the irony of this new terminology should not be ignored).
We post pictures of our families and ourselves on the Web so anyone can see us. We also
bring home the machines to monitor our kids’ phone calls, to keep an eye on their driving, or
even to test them for drugs. We buy the videocams and use them to document our own
movements, or we turn them on our friends, neighbors, or strangers. America’s Funniest
Home Videos receives more than two thousand clips a day. According to the host, “everybody
gets their Andy Warhol fifteen minutes. It’s like driving by and looking into people’s windows”
[9]. News networks will pay handsomely for amateur tapes of “important” events that they
can then broadcast over and over again. In a culture of voyeurs, there is always plenty of
footage. Interestingly, as the case of the Rodney King beating illustrates, we can even use
these devices to “turn the tables” on those who abuse their position. Some have argued that
this signals the democratization of surveillance, offering ordinary citizens the power to
challenge authorities [10]. Yet, this strikes me as a contradiction in terms. A democratic
society ensures and protects everyone’s personal privacy, elites and commoners alike; it
does not facilitate universal visibility [11].

The imperative of more and more social control is also a function of fear. Steven Nock
claims that increased formal surveillance results from our need to establish “reputations”
and trust because, in a society of strangers, “How can we trust the people we see but do not
know; those who live near us, who work near us, who must sometimes be counted on to
help us?”2 Yet, I would argue that, in our contemporary culture, it would seem that the

______________________
2 As the Web becomes “much like the rest of social life” it mimics what Kuntsler calls the “Sameness of the

Suburban Landscape” where “we drive up and down the gruesome, tragic suburban boulevards of commerce, and
we’re overwhelmed at the fantastic, awesome, stupefying ugliness of absolutely everything in sight.” In this
case, we “surf” up and down a mediascape that looks increasingly like those suburban thoroughfares, plastered
with the familiarity of franchised advertisements, company logos, and virtual “box stores” ready to sell or,
popularly, auction, any conceivable commodity. And we see Disney and other media conglomerates teaming up
with the likes of powerhouse Microsoft to saturate the Web with their cultural products, making it look like the
all-too-familiar mainstream of Hollywood, cable and tabloid television, HBO, MTV, and the rest. See [12].
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 “stranger” is more than someone without a reputation; what we really fear is the
stranger assumed to exist within us all. In our sometimes hysterical culture, everyone is a
potential suspect; otherwise, why would people who have established, “good” reputations
still be subjected to surveillance ceremonies? Nock cites the example of the “highly respected
civic leader” who is trusted. “His word is believed; his promise accepted” [13]. Yet, at the
height of the war on drugs, a proposal was made in my hometown that five city
commissioners present themselves for drug screening in order to make a public statement
that the town was “drug-free”. The commissioners voted against the proposal, three to two,
and the editor of the local newspaper proceeded to question the motives of those who had
voted against it. The message is clear: If you refuse to consent to disciplinary rituals, you
must have something to hide.

It seems that we indeed trust no one. As I have argued, our primary sources of cultural
knowledge, the popular media and cinema, have turned everyday life into a theatrical drama
where the most compelling stories are those that recount lives filled with uncertainty,
unpredictability, and tragedy. “Watch out! You could be next!” the media scream out. We
therefore become convinced that our only recourse against the apparent tide of problems
we face is to “keep an eye on” everyone. We are therefore seduced into believing that even
our own subjection is an unfortunate but necessary condition. Is fear an irrational response
then? No. Not only are the media accounts powerfully convincing, but also our fears are
grounded in a certain reality. The United States is a relatively dangerous place; I am not
suggesting that crime, youth violence, drugs, and other social ills are not “real”. What I am
saying is that we need to be aware of the role played by the media in shaping the process of
how we come to “know” and believe we understand the nature of those problems.

This cultural hysteria - generated by docudramas, prime-time sensational journalism,
and made-for-TV movies “based on the true story” - creates a fertile market for those
selling “science” and the technological “fixes” they claim will bring knowledge and certainty
to ease our fears. Political problems become technical ones when we are gripped by fear
and we long for the salvation of easy “solutions”. But what have we bargained for when we
surrender the fundamental problem of social control to science and technology? Ironically,
while the videocam is used to “create” this hysteria through television and the cinema, it is
offered as our salvation as well. “Just put up a camera”, they say, and the problems will
go away. In the case of the school bus, for example, once the camera is in place, no one
has to bother teaching children why they should behave, it’s enough just to get them to do
it. This begs the question, how will they act when they are not under the gaze of the
camera? Of course, the logical outcome of this “solution” is to make sure that they are
always under its watchful eye.

How do we maintain anything deserving to be called a democratic society in the face of
all this? I am not referring simply to the act of voting (although that is at issue also) as much
as I am to the notion of democracy as an ongoing, daily accomplishment that is practiced
and maintained both in human relationships and by mediating institutions. Democracy in this
sense means not only ensuring our constitutionally given rights but also fostering what we
might call the characteristics of a “good society”; a society where citizens are able to
maintain a degree of trust in the individuals and organizations that they encounter; a society
that is “civil” in every sense of the word; a society that ensures human rights and respects
individual privacy and dignity, while at the same time balancing a concern for the “common
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good” [14]. For years, social and political scholars have asserted that a fundamental
characteristic of such a society is a viable public life—one that includes both public space
(e.g., streets, parks, community markets, meeting places, schools, and the like) and a civic
discourse (i.e., something such as “public opinion”). If Enlightenment reason and democratic
ideals offer us any hope, it is in the notion that people can come together and rationally
decide what is in their best interest and for the common good.

But in today’s culture, how is this possible? As more and more of this “public” space is
brought under the gaze of surveillance, and as meticulous rituals permeate our daily lives,
“there is nowhere to hide”, as Gary Marx puts it. “A citizen’s ability to evade this surveillance
is diminishing. To venture into a shopping mall, bank, subway, sometimes even a bathroom
is to perform before an unknown audience” [13]. Even if this kind of surveillance is relatively
“seamless”, as I have argued, it may function to undermine our willingness to participate in
civic life and “to speak our minds as clearly, openly, and imaginatively as we can” [15]. Like
those subjected to the gaze of the Panopticon, we are increasingly “awed to silence”,
systematically manipulated and progressively unable to question private authority, challenge
public officials, or engage in political dissent. We become, in essence, a “docile” citizenry,
“disciplinary” subjects rather than democratic ones.

Driven out of the public sphere, we retreat to the “private life” of home only to find
that, increasingly, it is not private at all. Here, public opinion has been replaced by the mass-
mediated “storytelling” of high-profile media stars who “inform” us about how to vote and
what is and what is not a “social problem”. Our homes will be increasingly “hardwired”
with new telecommunication links that offer corporations unprecedented access to our
habits, buying preferences, and financial status. Meanwhile, some of the same technologies
can be used to convert some people’s homes into “virtual” prisons as they are remotely
monitored under the watchful eye of authorities or, in other instances, similar devices enable
suspicious parents to listen in on their teenagers’ phone calls, to videotape the baby-sitter, or to
rifle through each other’s e-mail. With the contemporary blurring of boundaries between
notions of “public” and “private”, between “real” freedom and its simulation, it is easy to see
how “democracy” could become little more than a media illusion on the postmodern landscape.

______________________
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У розділах праці  “Щоденне спостереження” розглянуто важливі соціальні процеси,
започатковані у добу Просвітництва, які привели до формування у сучасних
суспільствах західного світу особливої системи соціального контролою, заснованої на
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АКТУАЛІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНОГО ПРАГМАТИЗМУ
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О. В. Мендєлєва

Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна
olga.mendeleva@gmail.com

Розглянуто соціально-прагматичну складову феномена комунікативної
компетентності у взаємозв’язку з реципрокними обмінами. Проаналізовано роль
реципрокності в бізнес-комунікаціях. На підставі вивчення сутності комунікативної
компетентності бізнесмена в сучасних умовах зроблено висновок, що до комунікативної
компетентності треба зачислити вміння успішно та ефективно вести підприємницьку
діяльність за умов неформальних комунікацій і реципрокних обмінів. Ці аспекти
формують соціально-прагматичний рівень комунікативної компетентності.

Ключові слова: бізнес-комунікації, соціальний прагматизм, комунікативна
компетентність, неформальні комунікації, реципрокні обміни.

Потреба пошуку ефективних моделей бізнес-комунікацій у сучасних умовах
стимулює вчених до розробки інноваційних підходів і соціальних технологій у комунікації,
які б відповідали вимогам соціально орієнтованої економіки і сприяли не тільки
інтенсифікації комунікативних процесів у бізнесі, а й упровадженню нових форм
співпраці. Процес становлення українського підприємництва і конструювання
комунікативного простору бізнесу супроводжується формуванням нових моделей
комунікативної  взаємодії, в основі яких є правила і норми організації бізнес-діяльності,
що склалися протягом деякого часу. Особливу роль відведено соціально-прагматичним
формам соціального обміну в бізнесі, які не втратили значущості в сучасних умовах
розвитку ринку. З огляду на це зазначимо, що подібне розмаїття форм комунікативної
взаємодії в бізнесі значно розширює комунікативну компетентність бізнесмена. Зокрема,
наявність реципрокних обмінів, які відбуваються у полі неформальних комунікацій і
тіньових практик, свідчить про важливість володіння навичками ефективних комунікацій
у цій сфері, що обґрунтовує актуальність соціологічного аналізу соціального прагматизму
комунікативної компетентності.

Наша мета – визначити роль соціального прагматизму у формуванні комунікативної
компетентності бізнесмена. Для цього поставлено такі завдання: 1) виявлення
особливостей бізнес-комунікацій, що обґрунтовують звернення до соціального
прагматизму; 2) визначення феномена комунікативної компетентності в бізнес-
комунікаціях.

Визнаним правилом соціальних комунікацій є опора на наявні в суспільстві
______________________
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комунікативні потоки, тобто оптимальні за наших соціально-економічних умов звичні
засоби та канали передавання інформації. Такі засоби трансляції інформації вважають
виправданими і надійними, саме на них ґрунтуються моделі бізнес-комунікацій на рівні
міжособистісної взаємодії. Це пов’язано з практиками ведення бізнес-комунікацій, що
сформувалися ще за часів радянського періоду і сьогодні перебувають у процесі
трансформації. Зокрема, потрібно звернути увагу на розвинуту мережу тіньових та
неформальних практик, вивченню яких присвячено праці українських соціологів
Л. Лясоти [1], І. Попової [2], а також російських А. Даугавет і Д. Даугавет [3],
Т. Заславскої [4], В. Радаєва [5]. На думку А. Даугавет і Д. Даугавет, бізнес-комунікаціям
у підприємницькій діяльності за умов пострадянських держав властива складна взаємодія
формальних і неформальних практик, в якій і ті, й інші відіграють суттєву роль [3].
Українські та російські соціологи зазначають, що останнім часом відбувається
інституціоналізація тіньових економічних практик та неформальних комунікацій.
Їх об’єднує характерна риса – наявність соціального обміну, що свідчить про взаємний
інтерес учасників та експектацію взаємної вигоди від комунікативної взаємодії. Соціальні
обміни в бізнесі відбуваються, здебільшого, у вигляді реципрокних обмінів і реалізуються
в ході неформальних комунікативних практик, а їхньою сутнісною характеристикою є
соціальний прагматизм.

Соціальний прагматизм – це механізм, що підтримує цілісність ділових мереж в
українському бізнесі, проте вивчення особливостей та закономірностей їхнього
функціонування потребує окремого дослідження. Соціальний прагматизм як якісна
характеристика соціально орієнтованих дій, в основі яких є довіра, соціальна
привабливість і соціальна відповідальність, передбачає отримання власної вигоди
суб’єкта, що діє, внаслідок задоволення інтересів та потреб референтних груп. Отже, у
контексті вивчення сучасних бізнес-комунікацій поняття “соціальний прагматизм”
використовують для характеристики комунікативних практик (здебільшого, це
неформальні комунікативні практики), де відбуваються реципрокні обміни.

Згідно з результатами контент-аналізу літератури, зазначимо, що в українському бізнесі
є два комунікативні поля: поле формальних бізнес-комунікацій і поле неформальних бізнес-
комунікацій. У кожному з них наявні різні види соціальних обмінів і, зокрема, реципрокні
обміни як пострадянська модель комунікативної взаємодії. З одного боку, цей розподіл
відображає пострадянський типу комунікативної поведінки в бізнесі, з іншого, – це
відсутність ділової культури, яка ще перебуває у стадії формування. Вітчизняні соціологи,
оцінюючи ситуацію в Україні загалом, зазначають, що в сучасних бізнесменів за
українських умов моделі ділового спілкування ще не сформувалися; нема досвіду
справжнього професіоналізму – соціальної взаємодії, підґрунтям якої є безособовий
обов’язок кожної людини. Однак чим вищий соціальний і професійний статус бізнесмена,
тим більше цей бізнесмен залучений у структуру соціальних і ділових мереж, де важливі
не правила та інструкції поведінки, а “добрі стосунки” з “доброю (“своєю”) людиною”.

Унаслідок несформованості принципів ділових відносин комунікативні актори, якими
є бізнесмени, “покладаються на дружбу і спорідненість, локальні моральні принципи
або неформальні звичаї у керівництві діловою поведінкою” [7, с. 6]. Отже, можна
припустити, що відображений у бізнес-комунікаціях розподіл на формальну і
неформальну комунікативну сфери містить у собі неперехрещувані комунікативні
практики, тобто досягнення поставленої мети можливе лише в певному комунікативному
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полі за наявності конкретних незмінних обставин, властивих конкретному полю. Саме
тому бізнесмени мають орієнтуватися на комунікативні взаємодії як у формальному, так
і в неформальному полі бізнес-комунікацій, що значно розширює комунікативну
компетентність суб’єкта ділових відносин. Зазначимо, що саме у полі неформальних
бізнес-комунікацій повною мірою виявляється соціальний прагматизм.

У ході експертного опитування, проведеного автором для виявлення соціально-
прагматичних аспектів у бізнес-комунікаціях (вибіркову сукупність становили 103
підприємці м. Харкова), експертам було запропоновано сформулювати причини існування
неформальних комунікативних практик. Думки експертів наведені в таблиці.

Причини існування неформальних комунікативних практик

Визначальною рисою неформальних комунікативних практик у бізнесі є те, що
досягнення комунікативної мети відбувається на засадах задоволення інтересів сторін,
що беруть у них участь. Цей факт свідчить про взаємну вигоду, а, отже, про наявність
соціально-прагматичної складової в неформальних комунікативних практиках.

Як бачимо, комунікативні процеси в полі неформальних комунікацій у бізнесі
набувають не просто прагматичності; вони стають соціально прагматичними, тобто
взаємовигідними, проте отримана вигода втілює як матеріальну, так і нематеріальну
вигоду. Унаслідок цих дій суб’єкти ділових відносин отримують взаємні нематеріальні
переваги, які сприяють розвитку відносин у довготерміновій перспективі. На думку
експертів, що брали участь в опитуванні, причиною звернення до неформальних
комунікацій для вирішення різних проблемних ситуацій перш за все є економія часу
(82% експертів). Інші переваги, на які орієнтуються бізнесмени в ході неформальних
комунікацій, показано на рисунку.

З рисунка видно, що, на думку експертів, важливими перевагами неформальних
комунікацій є “встановлення контакту з цільовою аудиторією” та “інформаційна перевага”
(66 і 65%, відповідно). Це дає підстави припустити, що неформальні бізнес-комунікації
виконують стратегічно важливі для ефективного бізнесу функції.

Визначною особливістю комунікативних взаємодій, які належать до поля
неформальних бізнес-комунікацій, є їхня соціально-прагматична спрямованість. Вона
виявляється в орієнтації на виконання операції, підсумок якої становить інтерес для всіх
сторін-учасників комунікативної взаємодії. Засобом реалізації зазначених намірів часто
є реципрокний обмін.

Актуалізація соціального прагматизму комунікативної компетентності

Причина Характеристика

   1. Неможливість вирішення
   проблеми формально
   визначеним шляхом

   Дотримання формальних правил і процедур не
   виявляється можливим (наприклад, за браком часу), або
   владнати суперечливу ситуацію засобами, передбаченими
   законодавством, складно чи неможливо. Для виходу з
   проблемної ситуації пропонують неформальні
   комунікативні практики

   2. Прояв традицій, прийнятих
   у бізнесі

   Ця модель відносин у бізнесі є культурно оформленою,
   оскільки тривалий час саме ця модель поведінки була
   єдиним шляхом ведення підприємницької діяльності
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Реципрокний обмін – характерна риса пострадянських суспільств; він означає
надання допомоги в обмін на статусну підтримку, тобто право на послугу в майбутньому
[6]. Реципрокність виявляється в бізнес-комунікаціях як наслідок традицій спілкування,
що сформувалися в пострадянському просторі.

Серед безлічі причин затребуваності реципрокних обмінів треба зазначити дві, на
які експерти звернули особливу увагу в ході проведеного опитування: по-перше,
недосконалість законодавчої бази, яка спонукає підприємця звертатися до “своїх”
[знайомих], “посередників” для найшвидшого вирішення проблемної ситуації, отримання
необхідного документа, оформлення “постфактум” тощо; по-друге, вимагання
(у термінології В. Радаєва “примусові бюрократичні дії” [5]).

Результати експертного опитування, проведеного автором (вибіркову сукупність
становили, нагадаємо, 103 підприємці м. Харкова), дали змогу визначити такі форми
реципрокного обміну в бізнес-комунікаціях:

1) надання послуги (відбувається для подяки, винагороди або як відповідь на надану
раніше послугу);

2) гуляння (припускає поєднання торжества та можливості обговорення справ
у неформальній обстановці);

3) дарування (подарунок, зазвичай, до свята, щоб не “залишитися непоміченим”
або за традицією);

4) хабар (подарунок для сприяння вирішенню певної справи);
5) неформальні зустрічі (ділові переговори в неформальній обстановці для вирішення

проблеми, наразі неформальними способами).
Наведені форми реципрокного обміну в бізнесі підтверджують існування

взаємозв’язку між формальними та неформальними комунікативними практиками. Отже,
уміння діяти в умовах неформальних комунікативних практик і так одержувати не лише
матеріальну вигоду, а й такі привілеї, як доступ до певних ресурсів, певні засади для
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Переваги неформальних бізнес-комунікацій
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розвитку відносин у довготерміновій перспективі є важливою складовою комунікативної
компетентності бізнесмена в ринковому сьогоденні.

Комунікативна компетентність – “сукупність здібностей, знання й навичок, які є необхідними
для ефективного спілкування” [8, с. 197]. У сфері бізнес-комунікацій комунікативна
компетентність має складну структуру, елементи якої розташовані на трьох рівнях.

Рівень 1. Особистісні комунікативні риси, що охоплюють комунікативне знання,
комунікативні здібності, комунікативні вміння.

Рівень 2. Соціально-прагматичний рівень: його елементи орієнтують учасників
комунікативної взаємодії на взаємовигідну співпрацю й партнерські стосунки та
обґрунтовують соціальну привабливість і соціальну користь бізнес-комунікацій.
Оскільки бізнес-комунікації в українському бізнесі припускають наявність поля
формальних і поля неформальних комунікацій, на яких реалізуються важливі
комунікативні функції, то соціальний прагматизм передбачає вміння провaдити
ефективну комунікативну діяльність в полі неформальних комунікацій, а отже, і в
умовах реципрокних обмінів.

Рівень 3. Соціокультурний рівень привертає увагу до етики ділових відносин. Етичні
принципи бізнес-комунікацій уважають найважливішим регулятором комунікативного
процесу, оскільки вони є основою етики ділового спілкування. Ділова етика – це
“сукупність норм організаційної діяльності, поведінки керівництва та персоналу у сфері
управління та підприємництва. Вона об’єднує етичну оцінку політики організації, моральні
принципи співробітників, норми етикету, моральний клімат організації, ритуалізовані
зовнішні норми поведінки” [9]. Етика бізнес-комунікацій містить формальні
(стандартизовані) і неформальні (“неписані”, які регулюють порядок взаємодії, доступ
до різних ресурсів, поведінку у неформальних комунікативних практиках) правила
комунікативної поведінки в бізнесі.

Вивчення соціально-прагматичних комунікативних практик у бізнесі може стати
основою для аналізу соціокультурних особливостей бізнес-комунікацій в українському
підприємництві, а також для моніторингу конструювання комунікативного простору
бізнесу, оскільки розглянуті традиції соціальної взаємодії в бізнесі вважають символами
національної ідентичності. Особливості національного розвитку частково відображені в
структурі та нормах ділових комунікацій, отже, вони є соціокультурною основою
комунікативної компетентності бізнесмена.

Розвиток бізнесу в Україні супроводжується виникненням і запровадженням нових
форм співпраці, які передбачають вищий рівень довіри та відповідність етичним нормам
міжособистісних стосунків. Це пояснюють тим, що інтенсивність інформаційного обміну
стимулює суб’єкта ділових відносин брати участь у більшій кількості комунікацій. Отже,
вкрай важливими стають такі чинники: чинник достовірності інформації та чинник особи
партнера. Партнер, відповідно, усвідомлює, що лише завдяки бізнес-комунікаціям він
має змогу виявити себе як “такого, що втілює довіру”, “надійний”, “компетентний” тощо.
Засновані на таких елементах бізнес-комунікації сприяють розширенню ділових відносин
у рамках співпраці, партнерства, конкуренції. З огляду на це успішність і ефективність
бізнес-комунікацій безпосередньо пов’язана з умінням бізнесмена провaдити діяльність
за умов поширення неформальних комунікацій та реципрокних обмінів. Це дає підстави
ввести названі властивості до соціально-прагматичного потенціалу комунікативної
компетентності.

Актуалізація соціального прагматизму комунікативної компетентності
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ACTUALIZATION OF SOCIAL PRAGMATISM
OF COMMUNICATIVE COMPETENCE

IN BUSINESS COMMUNICATIONS

O. V. Mendeleva

V. N. Karazin National University of Kharkiv

The article deals with the phenomenon of socially pragmatic aspects in
communicative competence in coherence with reciprocal exchange. The author analyses the
role of reciprocity in business communications. While providing a thorough study of the
structure of communicative competence the author comes to conclusion that communicative
competence includes the ability to act in the sphere of informal communications and reciprocal
exchange. These aspects are closely connected with the success and effectiveness of the
entrepreneurship. The author argues that the ability to use reciprocal exchange in the business
activity can be referred to the socially pragmatic level of communicative competence.
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УДК 316.286

ЕЛЕКТРОННИЙ УРЯД ЯК МЕРЕЖЕВИЙ СПОСІБ ОРГАНІЗАЦІЇ
ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ: ІНФОРМАЦІЙНО-

КОМУНІКАТИВНИЙ АСПЕКТ

Н. В. Коритнікова

Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна
N_Korytnikova@sociology.kharkov.ua

Розглянуто питання інноваційних взаємодій органів виконавчої влади з
суспільством у сфері інформування та комунікації для пошуку найадекватніших форм
модернізації державного управління України. Наведено нові вимоги та принципи
державного управління, проінтерпретовано поняття електронного уряду, визначено
інформаційно-комунікативні аспекти розвитку електронного уряду.

Ключові слова: політичне управління, електронний уряд, внутрішня і зовнішня
система інформаційної взаємодії.

З огляду на нові вимоги інформаційного суспільства до держави особливої гостроти
набуває проблема визначення нової парадигми державного управління, яка грунтується
на демократичній і легітимній системі з використанням сучасних інформаційних
технологій. Інноваційні напрями з удосконалення якості державного управління, його
соціальної орієнтованості передбачають перш за все зміни інформаційно-комунікативних
ресурсів у владних структурах. Соціальною технологією, яка дає змогу підійти до
створення мережевої організації державного управління, є реалізація програми
електронного уряду, що, відповідно, передбачає використання інформаційно-
комунікативних технологій у державних органах влади. В соціології інформаційно-
комунікативний аспект мережевої взаємодії органів влади і суспільства ще недостатньо
вивчений. У цій праці увагу закцентовано на проблемі визначення й організації постійного
конструктивного діалогу, що здатний забезпечити легітимність політичних суб’єктів,
порядок в адміністративній системі й стабільність суспільства.

Розробкою теоретичних і методологічних основ сучасного державного управління
і практичним впровадженням програм електронного уряду займаються зарубіжні
науковці. Темі використання інформаційних технологій у сфері взаємодії держави і
громадянського суспільства присвячені праці таких дослідників: І. Масуда (Masuda I.),
Ч. Бродхаг (Brodhag Ch.), Х. Рейнголд (Rheingold H.), Л. Сморгунов, В. Дрожжинов та ін.

Зарубіжний досвід створення електронного уряду достатньо ясно засвідчує необхідність
урахування особливостей політичної системи, економічної ситуації, соціокультурних відносин
у разі реформування державного апарату будь-якої країни. Для того, щоб застосовувати
зарубіжні стратегії модернізації держави в Україні, доцільно провести моніторинг сучасних
програм з наступним їх коригуванням відповідно до національних реалій.
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У вітчизняній науці проекти зі створення в Україні електронного уряду опрацьовані
недостатньо й потребують додаткового теоретичного дослідження.

Результати попередніх досліджень дали змогу виявити неоднозначність перспектив
розвитку електронних комунікацій. Теорія державного управління і менеджменту, як
звичайно, грунтується на ідеології технологічного детермінізму, яка утверджує
раціональність усіх технічних нововведень. Однак численні перешкоди в інформаційній
інфраструктурі і соціально-політичній сфері перешкоджають трансформації суспільства
у мережеву організацію соціальної взаємодії.

З урахуванням суперечностей і неоднозначних напрямків впливу Інтернет-технологій
на політичне життя соціуму необхідно вийти на цілковито новий рівень державного
управління і виробити сучасні форми взаємодії уряду з громадянами та бізнесом, форми,
які відповідають викликам інформаційного суспільства.

Розглянемо питання інноваційних взаємодій органів виконавчої влади з суспільством
у сфері інформування і комунікації для пошуку найадекватніших форм модернізації
державного управління України. З огляду на це поставлено такі завдання: проаналізувати
нові вимоги і принципи державного управління, проінтерпретувати поняття електронного
уряду, виділити інформаційно-комунікативний аспект розвитку електронного уряду.

За умов становлення інформаційного суспільства в будь-якій сфері діяльності
складно та й недоцільно обходитися без сучасних інформаційних технологій. Органи
державної влади і державні службовці, щоб відповідати викликам нового часу, змушені
не лише переглядати звичні традиційні методи управління, а й постійно підвищувати
ефективність своєї діяльності [1]. Уряди, які сьогодні не займаються технічними
нововведеннями, стикаються з новими серйозними політичними, адміністративними,
економічними, правовими і соціальними проблемами. Уже сьогодні потрібно втілювати
проекти електронного уряду, особливо ті з них, які дають змогу вирішувати низку завдань
державного управління, наприклад, такі: вдосконалення демократії, поліпшення
державного обслуговування, обмеження бюрократії, гарантування інформаційної безпеки,
підвищення ефективності взаємодії органів влади з громадянами.

Вимоги інформаційного суспільства до державного управління.
Уряд, міністерства, державні комітети й місцеві органи виконавчої влади виконують

функцію управління великими соціальними системами і суспільством загалом.
В індустріальному суспільстві внаслідок суспільного розподілу праці відбулося
становлення принципів роботи сучасних органів виконавчої, завдяки чому утворилися
специфічні управлінські структури, покликані виконувати загальнодержавні й суспільні
функції.

Усе це потребує формування складної системи державного регулювання соціального
життя, що, по суті, призводить до збільшення кількості завдань, які покладають на
адміністративні структури, до ускладнення форм надання державних послуг,
абстрагування дій вищих органів влади від конкретних проблем і потреб громадян.

Подальші процеси  соціальних трансформацій  сприяли  становленню
постіндустріальної епохи, яка потребує повного переосмислення цілей і завдань
державного управління. Використання нових концепцій і технологій, які реформують
систему державного управління (наприклад, “New Public Management” 1980-х – першої
половини 1990-х років; “Good Governance” кінця 1990-х років – початку XXI ст.), було
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значно пов’язане із застосуванням нових інформаційних технологій. У сфері державного
управління відбувається становлення нової парадигми здійснення владних повноважень,
сформульованих у відповідній термінології за допомогою поняття “governance” (можливі
варіанти перекладу: керівництво, політичне управління). Загальний зміст цього поняття
полягає в тому, що управлінські дії й організції стають менш жорсткими, детальними і
нормативно обмеженими; управління грунтується швидше на горизонтальних, а не на
вертикальних зв`язках [2]. У таблиці наведене порівняння традиційних і нових принципів
державного управління.

Таблиця 1
Порівняння традиційного і нового державного управління*

* Адаптовано за [3; 4].

На початкових етапах становлення інформаційного суспільства продовжують
працювати деякі традиційні механізми управління (наприклад, адміністрування – прямий
вплив управлінської верхівки), водночас мережева інфраструктура й інформаційні
технології вже дають змогу вдосконалювати процес виконання суспільних функцій.

Саме тому сьогодні паралельно з традиційними ієрархічними державними інститутами
виникають і діють соціально-управлінські системи, що грунтуються на інноваційних
мережевих способах взаємодії, а саме: неурядові громадські організації. Ці організації
беруть на себе частину функцій держави й успішно виконують її завдання, оскільки

Електронний уряд як мережевий спосіб організації державного управління

Характеристики Традиційне управління,
адміністрування Нове управління, governance

Принцип
управління

Джерелом політичних рішень є політична
верхівка ієрархічної системи державної
влади й управління, а суспільні структури
лише опосередковано впливають на цей
процес

Управління відбувається шляхом
пере гов ор ів між держав ними і
н едержав ними ст руктурами , з
урахуванням взаємного інтересу для
прийняття політичних рішень, яке
задовольняє всі сторони угоди

Прийняття рішень Процеси прийняття рішень грунтуються
на контролі й виконанні команд

Параметрами прийняття рішень стає згода
і формальна угода

Засоби
регулювання

У разі регулювання соціальних відносин
значну увагу приділяють праву і
регламентам

В управлінні використовують колективні
рекомендації, негласні норми, моральні
угоди

Форми здійснення
влади

Представницька демократія - влада
здійснюється через представницькі
органи влади (уряд і парламент)

Демократія участі - публічна влада
охоплює такі форми, як комісії, форуми,
великі демократичні організовані групи

Ступінь відкритості
інформації

Інформація, яку використовують в
управлінні, централізована і вибірково
засекречена

Інформація стає відкритою, розподіленою,
а інформаційні процеси охоплюють
мережеві комунікації

Типи відносин між
публічною та
приватною
сферами

Взаємодія грунтується на контракті, де
головною є адміністрація, яка вибирає
цілі, можливі предмети контракту,
різновид кооперації тощо

Відносини будуються на співпраці, де
єдина платформа взаємодії пов`язана зі
спільним ризиком і відповідальністю за
отриманий результат
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мережева організація передбачає менше витрат часу та організаційних зусиль для
прийняття рішень і здатна оперативно реагувати на труднощі, що виникають.

Якщо в індустріальному суспільстві найпрогресивнішою формою правління була
представницька демократія, то в інформаційному суспільстві – демократія участі. Як
пише І. Масуда: “це буде політика участі громадян, політика за якої управління
здійснюватимуть самі громадяни” [5, с. 10]. Кінцевим підсумком уведення “електронного
уряду” є еволюція сучасної представницької демократії в систему “електронної демократії” [6].

“Мережеві виклики” потребують сьогодні від держав “мережевих відповідей”, які
передбачають опрацювання і застосування нових механізмів координації між
відомствами, тісну співпрацю з недержавними організаціями, розвиток міждержавної
кооперації й уніфікацію національних правових кодексів [7, с. 31]. Завдяки створенню
інформаційно-комунікативної мереженої інфраструктури в державних і управлінських
структурах відбувається руйнування системи догматичного відображення державної
інформації й однобічного бачення дійсності.

Отже, одним з перших завдань державного управління в інформаційному суспільстві
стає створення мережевого сервісу на базі цифрових технологій, які підвищують якість
суспільних послуг, наданих населенню. Саме тому серед багатьох напрямів
адміністративного реформування домінує концепція електронного уряду, яка стала
основою для проведення реформ у сфері державного управління на базі електронних
комунікацій [див. 8].

Визначення поняття “електронний уряд” (e-government).
Щораз частіше у науковій літературі використовують терміни з невід`ємним

означенням “електронний”: електронний бізнес, електронна комунікація, електронні
магазини, електронна виставка та ін. Загальним для них є факт перенесення соціальних
інститутів, активної діяльності соціальних груп у віртуальний простір глобальної мережі
Інтернет. Під поняттям “електронний уряд” мають на увазі не що інше, як створення
аналога держави в мережі, трансформацію функцій державного управління. Однак
подібно до будь-якого іншого нового поняття, яке визначає інноваційні явища соціальної
реальності, поняття “електронний уряд” не має стійкої, однозначної інтерпретації.

Передусім “e-government”, чи електронний уряд, розглядають як певну еволюцію
уряду індустріального типу в інформаційному суспільстві, як нову модель
державного управління, яка перетворює традиційні відносини громадян і владних
структур [7; 9]. Електронний уряд сприяє виконанню позитивного і важливого
завдання – залучення населення до цифрових способів спілкування. За допомогою
цих технологій  громадяни  навчаються  знаходити  необхідну інформацію,
вдосконалюють комунікативні навички, користуються електронними послугами і
здійснюють комунікацію з владними органами через електронні мережі. Електронний
уряд, втілений у онлайн-спілкуванні, онлайн-голосуванні тощо, розглядають як
реалізацію перспективних Інтернет-технологій у галузі вдосконалення демократичних
принципів, що виражена у понятті “електронна демократія”.

Досить часто ці два поняття ототожнюють, хоч це не зовсім правильно. “Електронний
уряд” навіть у загальному сенсі означає винятково інфраструктуру державної влади й
управління, а “електронна демократія”, у найрадикальнішому варіанті, – це самоуправління
громадян шляхом електронних референдумів. У цьому сенсі використовують також
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словосполучення “електронна держава”, “електронний державний апарат”, “електронна
інфраструктура держави”, “держава інформаційного суспільства” та ін. Подібне розуміння
дає змогу говорити про електронний уряд як про будівництво єдиної мережевої
інфраструктури держави і функціонування її інформаційно-комунікативної системи на
рівнях усіх гілок влади.

У сучасній літературі загальноприйнятим є термін “електронний уряд”, який уживають
також у соціотехнологічному значенні, він пов’язаний з використанням Інтернету й інших
інформаційно-комунікативних технологій в адміністративній сфері. Отже, електронний
уряд – це вся сукупність внутрішніх та зовнішніх зв’язків і процесів виконавчої влади,
підтримувана і забезпечувана відповідними інформаційно-комп’ютерними технологіями
[10]. З погляду цього підходу, суть електронного уряду полягає у перенесенні діяльності
уряду в електронну форму, тобто організації інтерактивного управління державою і
залучення громадян у процес формування політики через мережеві дискусії, форуми.
Сукупність Інтернет-технологій забезпечує інформаційну взаємодію органів виконавчої
влади з населенням і підтримує виконання безпосередніх функцій влади, які відповідають
їм за статусом. Тут e-government є системою, яка інтегрує інформаційні й комунікативні
ресурси міністерств і комітетів виконавчої влади, забезпечує доступ до них, а також
надає державні послуги в електронному режимі.

У цій інтерпретації “електронний уряд” не треба зводити до поняття “інформатизації
органів влади”, тобто до рівня автоматизації та комп’ютеризації адміністративно-
управлінських процесів. Безумовно, високий ступінь комп’ютеризації свідчить про
сприятливі перспективи модернізації державного управління і слугує фундаментом для
створення електронного уряду. Глобальна інформатизація й автоматизація діяльності
органів виконавчої влади за допомогою комп’ютерів є необхідною, проте недостатньою
умовою переходу до електронного уряду. Крім кількісних показників використання
технічних засобів в управлінні, поняття “електронний уряд” охоплює ще й розгорнуту
систему інтерактивної взаємодії держави і громадян, яка приводить до значних якісних
змін принципів адміністрування і більшої результативності функціонування держави за
умов інформаційного суспільства.

Отже, під терміном “електронний уряд” розуміють не лише використання Інтернет-
технологій у державному управлінні, а й ступніть інформованості, оперативності,
інтерактивності електронних комунікацій, які використовують в управлінні. Електронний
уряд утворює інноваційний виконавчий ресурс реалізації урядових рішень, прийнятих
для вдосконалення роботи органів виконавчої влади. Така інтерпретація отримує більшу
популярність у соціології державної комунікації.

Нові електронні та інформаційні технології неухильно змінюватимуть інституціональну
структуру державного управління. Однак перехід урядових структур усіх рівні в онлайн-
режим не може водночас скасувати традиційні методи їхньої роботи. Відповідно, перші
кроки зі створення електронного уряду будуть пов’язані з реорганізацією всієї системи
управлінських процесів. Треба враховувати, що електронний уряд планують як
загальнонаціональний і довготерміновий урядовий проект, під який необхідно прийняти
відповідні нормативно-правові акти, а також знайти джерела фінансування.

Інформаційно-комунікативний аспект електронного уряду.
Процеси трансформації сучасного державного управління визначають структуру і

механізми його інформаційного забезпечення. Інформація і пов’язані з нею комунікативні
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процеси сьогодні стають головною умовою функціонування політико-адміністративної
системи і прийняття рішень на будь-якому рівні. Підтвердженням цього є поява і глибоке
проникнення в усі соціальні інститути і, перш за все, в органи виконавчої влади нових
інформаційних технологій [11, c. 43]. Їхнє значне поширення не дає змоги залишатися
осторонь від використання мережі Інтернет для оптимального інформаційного
забезпечення державних органів влади й успішного електронного уряду.

Саме тому ключовим аспектом підвищення результативності праці державних
службовців є оперативне надання інформації та якісне використання нових технологій у
її опрацюванні, тобто інформаційно-комунікативне забезпечення. Як відомо, інформація
в державному управлінні має численні функції. Вона слугує основою для прийняття
законопроектів і державних рішень, її застосовують для захисту прав і свобод громадян,
використовують для поширення звітності про виконану роботу органів влади та ін.
Головними пріоритетами органів влади стосовно інформаційних ресурсів у сучасних
умовах є відкритість і підзвітність держави перед громадянами, що тісно пов’язано з
доступністю та офіційністю інформації, яку подають.

Доступ до інформації державного управління є невід’ємним правом кожного
громадянина, оскільки ця інформація зібрана за кошти платників податків і містить
особисту інформацію щодо громадян. У державній інфраструктурі є три правові режими
інформації, які регулюють доступ до неї та її поширення: 1) режим обмеженого доступу
– конфіденційна, закрита інформація; 2) режим доступу з ідентифікацією – інформація,
доступна тільки за запитом; 3) режим загальнодоступної інформації – відкрита інформація
з можливістю її тиражування. Незважаючи на те, що інформаційне право закріплене в
десятках нормативно-правових актів, воно містить численні концептуальні суперечності
і неузгодженості. В державному інформуванні є низка юридичних тонкощів, які пов’язані
з вибірковим застосуванням того чи іншого режиму доступу до інформації.

Сьогодні, щоб уникнути зловживань в інформаційній діяльності держави, необхідно
юридично правильно прописати методики визначення режиму доступу до інформації,
переглянути правила надання інформації громадянам і запровадити відповідальність за
непоширення чи приховування інформації.

Офіційність інформації означає здатність використовувати цей документ як
підтвердження законності носія інформації. Головними ознаками офіційності є
незмінність документа (наявність фіксованого носія) і засвідчене джерело інформації
(підпис, печатка). Якщо раніше офіційність інформації в “паперовому” діловодстві
підтверджували особистим підписом і реєстрацією документів, то ознаки офіційності
в електронних документах тільки розробляють і апробують (наприклад, законопроекти
України про електронний цифровий підпис, про електронний документ і електронний
обіг документів, про діяльність у сфері інформатизації, про захист персональних даних
та ін.). Проте вже сьогодні на певних веб-сайтах за допомогою електронних публікацій
забезпечено онлайновий доступ до відкритої інформації, яка містить офіційні державні
документи (постанови, укази, рішення та ін.). Доступ до інформації через електронну
автоматизовану систему не залежатиме від людського чинника. Така система
унеможливить абсолютну владу державних службовців над правом поширення
інформації і приведе до впевненості у законності офіційної інформації.

Отже, головним завданням державного управління на сучасному етапі є
впровадження вдосконаленої інформаційно-комунікативної системи, яка забезпечить
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конструктивну взаємодію органів влади з кожним суб’єктом управління. Для укладення
загальної схеми інформаційно-комунікативного ресурсу влади широко використовують
умовний поділ усіх суб’єктів управління на три головні групи: 1) громадяни; 2) бізнес-
структури і громадські організації; 3) центральні, міжвідомчі й муніципальні державні
установи (рис. 1).

Рис. 1. Інформаційна взаємодія органів влади у межах електронного уряду. Адаптовано за
джерелом: Грачев М.Н., Мадатов А.С. Демократия: методология исследования, анализ
перспектив. - М.: Изд-во АЛКИГАММА, 2004. – С. 105.

Як бачимо з рис. 1, складовими елементами інформаційної взаємодії виконавчої
влади є дві самостійні, але пов’язані між собою системи урядової інформаційної
інфраструктури: 1) внутрішня система інформаційної взаємодії (у схемі вона виділена
сірим – G2G), покликана забезпечити інформаційний зв’язок у межах державних установ;
2) зовнішня система інформаційної взаємодії (G2C + G2B), орієнтована на роботу з
громадянами й організаціями. Зв’язок між внутрішньою і зовнішньою системами
інформаційної взаємодії забезпечує комунікативний Інтернет-канал, який охоплює як
спеціальний портал для міжвідомчого користування, так і веб-сайти органів влади, відкриті
для громадян і такі, що сприяють публічності та інтерактивності органів влади.
Гарантування ж інформаційної безпеки в разі електронної взаємодії, на думку
В. Дрожжинова, покладене на підсистему захисту інформації, яка забезпечує
конфіденційність, цілісність, автентифікацію даних і криптографічний контроль доступу [12].
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Внутрішня система інформаційної взаємодії (G2G).
Між різними рівнями виконавчої влади відбувається інтенсивний інформаційний

обмін. Комп’ютеризація державної роботи визначає ступінь інформатизації та автоматизації
інформаційного забезпечення. У світі вже активно застосовують комп’ютерні інтегровані
інформаційно-аналітичні системи чи інтеграційні платформи інформаційних систем
держави. Складність розробки такої платформи зумовлена багатоманіттям видів і типів
інформаційних ресурсів, відмінностями в діяльності структур влади, вибором
програмного забезпечення тощо. Формування ефективних механізмів інтеграції можливе
лише на засадах єдиної інтеграційної політики, у разі створення якої необхідно враховувати
нормативно-правові, організаційні, функціональні, інформаційно-лінгвістичні, програмно-
технічні та інші аспекти [12]. Внутрішні інформаційні системи призначені для
“реінженірингу” процесу інформування в електронну форму взаємодії між відомствами.
Л. Фіглін зазначив про доцільність нормативного закріплення способів і форм
застосування інформаційних технологій у процесах державного управління. Вміле і
продумане їх використання має приводити до зменшення структурних рівнів державного
апарату, зменшення обігу документів у паперовому вигляді, появи нових форм роботи
з громадянами та ін. [13]

Інформацію, що є в органів влади на  сучасному етапі, на жаль, зрідка
використовують для оптимізації державних рішень, її не розглядають як важливий
управлінський ресурс. “Інформацію і надалі трактують як тактичний інструмент: вона
потрібна для обґрунтування, і, в ліпшому випадку, уточнення рішень, які приймають, а
не для того, щоби піддавати сумніву ці рішення” [13, с. 128]. Подібна схема утвердження
адміністративних постанов нерідко є причиною систематичних промахів, що ґрунтуються
на невідповідності використання інформації. Інформація – це джерело самого рішення,
а не доказова база правомірності погляду керівника. В Україні досі нема розвинутої
системи наукового супроводу рішень, які приймають шляхом цільовового створення
аналітичних матеріалів для аналізу можливих варіантів виходу з проблемної ситуації.

Зовнішня система інформаційної взаємодії (G2B & G2C).
Тільки завдяки узгодженій роботі державних структур і дієвій внутрішній складовій

інформаційної взаємодії органів влади можна реалізувати єдину зовнішню систему
інформаційної взаємодії. В інформаційному суспільстві, де в центрі уваги перебувають
загальнолюдські цінності, для громадян стає абсолютно прийнятним вимагати від держави
цілодобового і повноцінного виконання своїх обов‘язків. З огляду на це, необхідно
переглянути види діяльності державного апарату і правила надання державних послуг з
урахуванням інтересів громадян і бізнесу. Передусім для споживачів цих послуг важливо
вилучити виснажливі відвідування різних інстанцій для вирішення особистого питання.
Громадяни не зобов’язані знати розподіл обов’язків між різними відомствами органів
влади і думати про тонкощі бюрократичної системи та діловодства, однак фактично для
реалізації власних прав їм доводиться робити це та неодноразово відвідувати  численні
кабінети. Як зразок на рис. 2 спрощено показано, скільки дій, часу і сил потрібно
витратити громадянам для оформлення свідоцтва про право власності на нерухомість.
Громадянин повинен виконати до десяти бюрократичних операцій у межах двох
державних інстанцій, щоб зрештою отримати відповідний документ. Очевидно, деякі з
цих дій можна було б об’єднати в єдину процедуру.
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Рис. 2. Схема приватизації нерухомості “крок за кроком”

Ефективність інформаційної взаємодії службовців зі споживачами державних
послуг визначена комфортністю і мінімумом трансакційних витрат у процесі
взаємовідносин громадян і держави, якістю інформаційних матеріалів, комфортними
місцями очікування, наявністю бланків документів та зразків їхнього заповнення.
Найпоширенішим механізмом обмеження бюрократичних процедур для громадян є
введення принципу “одного вікна”, що можливо тільки через продуману внутрішню
систему інформаційної взаємодії [див. 14]. Головним завданням “одного вікна” є
об’єднання між- і внутрішньовідомчих інформаційних процесів, які раніше
громадянин  проходив самостійно. На  рис. 3 зображено спрощений  процес
приватизації нерухомості, у якому взаємодія громадянина з органом влади обмежена
двома кроками. У підсумку головні інформаційні потоки, що стосуються збирання
інформації, розпоряджень і оформлення документів, проходять по внутрішній системі
інформаційної взаємодії.

У цьому випадку дуже важливо юридично прописати схему організації онлайнового
обслуговування зовнішньої системи інформаційної взаємодії, яка повинна охоплювати
не лише стандартизацію електронної форми роботи з громадянами, а й механізми
зворотного зв’язку зі споживачами. Однак з’являється проблема цифрової нерівності,
яка є актуальною принаймні для населення України. За загальною оцінкою реальний
доступ до сучасних інформаційних технологій мають менше 15 % жителів України.
Зокрема, станом на грудень 2007 р. аудиторія Інтернету в Україні становила 4 207 391
особу [15]. Одним зі шляхів вирішення цієї проблеми є надання громадянам доступу до
Інтернету через створення масових громадських інтерактивних інформаційних пунктів
виходу в мережу. Крім фізичного доступу, користувачі повинні володіти елементарними
навичками роботи в мережі, не кажучи вже про здатність грамотно використовувати її
можливості. Загалом мережеві інформаційні ресурси покликані забезпечувати активність
і залучення громадян у процес прийняття рішень.

Електронний уряд як мережевий спосіб організації державного управління
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Рис. 3. Спрощення процесу приватизації нерухомості за принципом
“одного вікна”

Отже, електронний уряд дає змогу трансформувати сучасне державне управління в
мережевий спосіб організації, що є складовою вдосконаленої системи координації відносин
держави і громадян. Головне завдання електронного уряду – “переміщення інформаційної
взаємодії органів влади і суспільства в електронне мережеве середовище, що робить владу
мобільнішою та доступнішою для населення, а в самих громадян з`являються нові можливості
конвенційної участі в державному управлінні та місцевому самоврядуванні” [16, с. 103].

У комунікативному аспекті електронний  уряд розглядають не лише як
адміністративну реформу, а й як віртуальний простір з особливою інфраструктурою,
механізмами і принципами управління. Ступінь інформатизації та автоматизації, рівень
інтерактивності інформаційного забезпечення й оперативності надання послуг стають
визначальними для оптимальної роботи державної влади. Надалі електронне управління,
що ґрунтується на Інтернет-комунікаціях, буде економно використовувати бюджетні
кошти, а також дасть змогу знизити витрати на утримання державного апарату загалом.
Розвиток зовнішньої і внутрішньої системи інформаційної взаємодії органів влади,
використання електронної комунікації та інноваційних методів опрацювання інформації
в управлінні є ключовими умовами успішності адміністративного реформування.

Переклав з російської О. Б. Демків.
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The article is devoted to the issue of innovational interactions of executive power with
a society in the sphere of information and communication with the purpose of search of the
most adequate forms of modernisation of the Ukrainian government. New requirements and
principles of the government were discussed. Concept of the electronic government is
considered. The informational-communicative aspect of development of the electronic
government is discussed.

Key words: e-governance, internal and external informational interaction.

Стаття надійшла до редколегії  18.04.2007
Прийнята до друку 15.10.2007

Електронний уряд як мережевий спосіб організації державного управління

http://politex.info/
http://pcweek.ru/?ID=605335
http://www.hse.ru/temp/2006/
http://index.bigmir.net


128

УДК С524.258(3)

ДОСЛІДЖЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ ДЕВІАНТНОСТІ
У КОНТЕКСТІ ГЕНЕЗИ СОЦІОЛОГІЇ ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ

О. Б. Демків

Львівський національний університет імені Івана Франка,
oldemkiv@gmail.com

Розглянуто генезу соціології девіантної поведінки, зсув теоретико-методологічних
підходів у її межах від підходу соціальної патології до критичного підходу. Наголошено
на небезпеках нормативної релятивізації в дослідженні девіантної поведінки,
проаналізовано традицію соціологічного вивчення організаційної девіантності.
Зазначено про перспективність використання поняття “організаційна культура” у
дослідженнях організаційної девіантності.

Ключові слова: підхід соціальної патології, критична перспектива в дослідженні
девіантної поведінки, організаційна девіантність, організаційна культура.

Одна з універсальних тенденцій у сучасній соціології – не лише зростання
теоретичної та методологічної плюралістичності, а й постійне розширення предметного
поля цієї науки. Це відбувається головно завдяки розвитку теорій середнього рівня. У
переліку таких теорій є ті, що виникли порівняно недавно (такі як соціологія
постіндустріального суспільства, соціологія спорту, соціологія реклами, соціологія
масових комунікацій тощо), і ті, чиє формування пов’язане з діяльністю класиків
соціологічної науки. Наприклад, курси, присвячені соціології міста, зазвичай починаються
зі згадки про працю Г. Зіммеля “Місто і духовне життя”, а коли йдеться про соціологію
девіантної поведінки, то обов`язково згадують працю

Е. Дюркгайма “Норма і патологія”, а також його хрестоматійну працю, присвячену
аналізу соціальних факторів суїцидальної поведінки.

Власне останній із названих субдисциплін, соціології девіантної поведінки, й
присвячена наша розвідка. Актуальність теми зумовлена тим, що розвиток вітчизняної
соціології тривалий час відбувався за умов ідеологічно нав’язаної автаркії та теоретико-
методологічного монізму. Відтак, вітчизняна соціологія тривалий час була такою собі
самореферетною системою, що спричинило значне відставання і в теоретико-
методологічному, і в методичному аспектах її розвитку. Ситуація вимушеного
наздоганяючого розвитку вітчизняної соціології дає змогу, кажучи словами І. Ньютона,
“стояти на плечах гігантів”, проте водночас приховує і низку небезпек. У цьому контексті
актуальними є не лише запозичення напрацювань західних соціологів, а й їхня творча і
критична адаптація до умов сучасної української дійсності. У цій статті ми розглянемо
ґенезу соціології девіантної поведінки в “західній” науковій традиції, назвемо сучасні
перспективні напрями в цій галузі соціологічного знання,  проаналізуємо вітчизняний
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досвід дослідження девіантної поведінки та звернемо увагу на можливі перспективні
напрями досліджень девіантної поведінки в сучасному українському суспільстві.

Плюралістичність сучасної соціології повністю стосується соціології девіантної
поведінки. Водночас є підстави для того, щоб у межах цієї субдисципліни виділити два
підходи, протилежні за положеннями. Хронологічно перший з них – підхід “соціальної
патології” - пов’язаний з органіцистською соціологією Г. Спенсера, а відтак і зi
структурним функціоналізмом. В обох згаданих випадках визнають евристичну цінність
використання метафори біологічного організму в аналізі соціальної системи. Відповідно
до цієї метафори підхід “соціальної патології” оперує термінами, запозиченими з медицини
(соціальна хвороба, соціальне безумство, соціальне здоров`я тощо), а саму девіацію
трактує як хворобу соціуму, яку необхідно подолати, використовуючи управлінську та
прогностичну функції соціології. Розмежування між нормальними та ненормальними
соціальними практиками й окремими діями у цьому підході вважають непорушним.

Цей напрям представляють такі автори, як В. Томас  та  Ф. Знанецький, які причиною
девіацій уважали соціальну дезорганізацію, багато в чому використовуючи інтерпретацію
аномії у Е. Дюркгайма. Соціальну дезорганізацію вони визначали як “зменшення впливу
існуючих соціальних правил поведінки на індивідуальних членів групи” [1, c. 51].
З подібної перспективи, яка отримала назву “екологічний підхід у соціології”, розглядали
соціальні девіації і представники Чиказької школи1. Екологічний підхід чиказької школи
немає нічого спільного зі звичним значенням терміна “екологія”. Інтерпретація екології
чиказькою школою стосується, передусім, міського середовища і артефактів (тобто речей,
створених людьми, або таких, яким люди надали сенсу) й органічно вписується у теорію
соціального районування міста і, зокрема, концепцію “концентричних зон міста”, які
складаються з так званих природних районів. Дослідження природних районів за            Е.
Берджесом мало полягати у такому: 1) визначення просторового образу району, його
топографії, розміщення місцевої спільноти, фізичної організації не лише ландшафту, а й
створених людиною структур (житла, робочих місць, місць відпочинку тощо);                  2)
вивчення його “культурного життя”: способу життя, звичаїв, стереотипів [2, с. 25].

Р. Парк, Е. Берджес та інші представники цієї школи розширили предметне поле
соціології, уможлививши міждисциплінарну інтеграцію з криміналістикою, соціальною
психологією та психологією, архітектурою та містобудуванням і навіть з менеджментом
комунальних систем. Представники чиказької школи, трактуючи соціальні проблеми як
наслідок соціальної дезорганізації, виконали низку досліджень підліткової злочинності,
самогубств, психічних захворювань, проституції, безпритульності та інших форм
девіантної поведінки. У більшості з цих досліджень використано ідею різних рівнів
дезорганізації: по-перше, у сільській та міській місцевості, по-друге, у різних частинах
міста. Саме ця традиція, на нашу думку, є однією з можливих перспективних галузей
розвитку соціології девіантної поведінки в сучасній Україні. Детальніше цей напрям
розглянемо нижче.

Суттєве переосмислення і поступовий відхід від уявлення про девіації як про
патологію відбувалося після закінчення Другої світової війни й, особливо, в останній
третині ХХ ст. Поява чи поширення таких політичних та соціокультурних явищ, як
_____________________________

1 Один із чільних представників чиказької школи в соціології Е. Берджес свого часу навіть читав курс
під назвою “Соціальна патологія” [2, с. 21].
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лібералізація суспільної моралі, сексуальна революція, рух проти дискримінації етнічних
та сексуальних меншин, феміністичний рух, пацифістський рух, рух за соціальну
відповідальність бізнесу, за нову екологічну політику і навіть такі масштабні світові
політичні процеси, як деколонізація, сприяли низці змін у соціогуманітраних дисциплінах.

Усі перелічені процеси дали поштовх до ревізіонізму в різних наукових царинах,
проблематизували явища, що їх раніше “суспільство” чи наука не сприймали як
проблемні (наприклад, гендерну нерівність) і, врешті, похитнули чітке і непорушне до
того розмежування між нормальністю та відхиленням2. Відповідно й уявлення про
девіацію як про патологію дедалі більше почали критикувати. Цю позицію займав,
зокрема, Ч. Міллс, на думку якого підхід “соціальної патології” ґрунтувався на визначених
цінностях, а саме – цінностях консервативного середнього класу, тої частини
американського суспільства, яку кілька десятиліть до того радянські сатирики І. Ільф
та Є. Петров назвали одноповерховою Америкою [3].

Підхід, альтернативний до підходу “соціальної патології” в соціології девіантної
поведінки, ми називаємо конструктивізмом. Він, безумовно, теоретично неоднорідний,
проте особливість інтерпретації категорії “девіантність” споріднює низку напрямків, які
ми розглянемо далі. Для всіх цих напрямів характерне уявлення про девіацію не стільки
як про визначену соціальну дію чи практику, скільки як про специфічну реакцію з боку
агентів соціального контролю на цю дію чи соціальну практику. Інакше кажучи, дуже
небагато дій є девіантними, так би мовити, субстанційно, у будь-якому соціальному
контексті й часі. Натомість “створення девіації” – складний, щонайменше двосторонній
процес, у якому рівновагому роль відіграє як девіант, так і агент соціального контролю.
І, можливо, навіть більше – агент соціального контролю.

 Якщо спробувати дати загальне визначення тим змінам, які відбулися в соціології
девіантної поведінки в останній третині ХХ ст., то можна сказати, що дедалі більше
починає переважати  конструктивістський  підхід.  Одна  з сильних сторін
конструктивізму полягає в тому, що цей підхід приносить динаміку, якої цілковито
бракує підходу соціальної патології. Девіантність розглядають у контексті соціальних
змін та переформулювань конвенційності й неконвенційності. Саме такий підхід
відповідає умовам вітчизняного суспільства, яке зазнає глибинних трансформацій.
Зазначимо, що таке зміщення поглибило розуміння девіантної поведінки, проте в
ньому прихована і низка небезпек, насамперед, морально-етичних. Наприклад,
така інтерпретація не лише відвертає увагу від девіанта, а й знімає з нього
відповідальність за неконвенційну поведінку. Девіант уже не злочинець, який
заслуговує на осуд, а жертва обставин – наприклад, расової нетерпимості, важких
житлових умов, зловживань з боку агентів соціального контролю, ціннісно-нормативних
трансформацій суспільства тощо.

Зміна панівної в соціології девіантної поведінки парадигми пов’язана з працями
таких авторів, як Р. Мертон, Г. С. Беккер, Ф. Танненбаум, І. Гофман і навіть з творчістю
П. Бурдьє, хоча у цьому випадку є сенс говорити про вплив автора на розвиток сучасної
соціології загалом. Нариклад, Р. Мертон заклав основи для відступу від підходу соціальної
_____________________________

2 Всі ці процеси надзвичайно пожвавили наукову рефлексію з  приводу конвенційності та
неконвенційності окремих соціальних практик. Зокрема, аналіз змісту двох сучасних хрестоматій з соціології
девіантної поведінки, виданих у США, засвідчує, що більшість праць, вміщених у них, були вперше
опубліковані в період 1960–1980-х років [4; 5].
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патології в межах структурно-функціоналістської парадигми. Концепція девіантної
поведінки у Р. Мертона пояснює виникнення низки девіацій, які відповідають типам
індивідуальної адаптації в кризовому суспільстві. Зокрема, інновації відповідає
злочинність “білих комірців”, проституція тощо; з ритуалізмом пов’язана бюрократія;
ретритизм може виражатися у наркоманії та алкоголізмі; повстання пов’язане з
тероризмом та політичним радикалізмом [6]. Революційність інтерпретації Р. Мертона
полягає в тому, що визнана доти дюркгaймівська інтерпретація аномії як винятково
дисфункціонального явища тут переоцінена. Аномія у Р. Мертона є і як фон, на якому
відбувається оновлення суспільства через індивідуальну інноваційну діяльність, яку з
традиційного погляду можна класифікувати як девіацію. Деякі інновації з часом стають
стійкими соціальними практиками і навіть конституюють новий соціальний порядок,
стають його невід’ємними елементами. Ілюстрацією з новітньої вітчизняної історії є зміна
соціальної оцінки підприємницької діяльності. Пізньорадянські часи – це контекст
кризового суспільства, коли старі, схвалені законом та “високою мораллю”, соціальні
практики вже не можуть гарантувати високого соціального статусу та добробуту.
За цих умов засобом індивідуальної адаптації стала підприємницька діяльність – незаконна
на той час. Проте з часом цю інновацію не лише сприйняли, відбулася не лише її
декриміналізація: підприємництво у офіційному публічному дискурсі і суспільній
свідомості сьогодні сприймають як позитивний зразок соціальної поведінки, гідний
наслідування. Наприклад, за даними наймасштабнішого трендового соціологічного
дослідження сучасного українського суспільства – моніторингу “Українське
суспільство” – кількість респондентів, які ставляться до розвитку приватного
підприємництва в Україні тою чи іншою мірою позитивно збільшилася з 43,6 % у
1994 р. до 47,2 % у 2004 р., а кількість респондентів, які ставляться до розвитку
підприємництва тою чи іншою мірою негативно, зменшилася з 30,9 % у 1994 р. до
23,3 % у 2004 р. [7, c. 10].

Праці інших вчених, названих вище, які спричинилися до відходу від бачення девіації
як патології, пов’язані з інтеракціоністською парадигмою в сучасній соціології.
Наприклад, Г. Беккер сформулював підхід, прямо протилежний до підходу соціальної
патології. Він писав: “Відхилення створюється суспільством (...) Соціальні групи
створюють відхилення, створюючи правила, порушення яких і є відхиленням,
застосовуючи ці правила до окремих індивідів і наклеюючи на них ярлик девіанта. З
цього погляду, відхилення – це не характеристика дій самого індивіда, а скоріше наслідок
застосування іншими індивідами правил і санкцій до «порушника». Девіант це той, на
кого вдалося наліпити цей ярлик (...)” [8, с. 61–62] У праці “Моральні підприємці”
дослідник наголосив на процесі зміни меж між конвенційністю та неконвенційністю,
криміналізацією та декриміналізацією окремих соціальних практик, назвавши ці процеси
“моральними хрестовими походами”, а їх головних дійових осіб “моральними
хрестоносцями”. Таким способом автор релятивізував проблематику нормальності та
девіантності, проте зробив це не з позиції етичного нігілізму, а з позиції зумовленості
розмежування між нормою та відхиленням існуючою системою соціальної нерівності,
адже саме представники панівних груп у суспільстві зазвичай ініціюють і очолюють
“моральні хрестові походи”, чи йдеться про вимоги заборонити куріння в громадських
місцях, чи то про вимоги заборонити смертну кару або ж лібералізувати законодавство
у сфері володіння вогнепальною зброєю [9].
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Інше важливе положення інтеракціоністської парадигми у галузі дослідження
девіантної поведінки полягає в тому, що вплив агентів соціального контролю може
стимулювати поведінку, яка порушує правила, і сприяти загостренню соціальних проблем.
Ф. Танненбаум використав термін “надмірна драматизація зла” для позначення ситуації,
коли агент соціального контролю через надмірне застосування санкцій стимулює
виникнення вторинної девіації, тобто утвердження девіації як невід’ємного елемента
способу життя й індивідуальної ідентичності, на противагу первинній девіації –
несистематичному чи одноразовому порушенню, яке не впливає на індивідуальну
ідентичність особи і трапляється у житті більшості людей. Так суспільство надмірно
жорсткою реакцією сприяє посиленню девіантної поведінки.

Відхід від бачення девіації як патології пов’язаний не лише з інтеракціоністською
парадигмою. Завдяки П. Бурдьє відбулися змін в межах соціології девіантної поведінки:
він критично інтерпретував здатність соціології об’єктивно ідентифікувати та вирішувати
соціальні проблеми внаслідок нерозривного зв’язку між соціальним інститутом науки і
влади, входженням науки в структуру економічної та символічної експлуатації.

За умов теоретико-методологічного плюралізму в сучасній соціології все ж можна
говорити про існування консенсусу в інтерпретації девіантної поведінки. Наприклад,
узгодження підходу “соціальної патології” і конструктивістського підходу можливе на
підставі визнання того, що девіації можуть мати функціональні наслідки, зокрема, ті,
про які писав ще Е. Дюркгайм, тобто підтримка нормативного взірця через покарання
відхилень, проте водночас може існувати ситуація, коли дисфункціональні наслідки
девіації є неспівмірними з її функціональними наслідками (наприклад, коли йдеться про
злочинність чи такі форми організаційної девіантності як етнічні чистки чи “дідівщина”).
Саме за другої з описаних вище ситуацій є сенс у вживанні терміна “соціальна патологія”
стосовно якоїсь девіантної практики. Однак і в цому випадку конструктивістський підхід
тяжіє до перенесення уваги з девіанта і його індивідуальної відповідальності за вчинення
дії на патогенність самої ситуації. Наприклад, може йтися про інституційні, структурні
фактори, які стимулюють чи навіть спричиняють такі девіації, як гомосексуалізм у закладах
позбавлення волі, “дідівщина” в закритих колективах, сексуальні домагання в жорсткій
ієрархічній бюрократичній системі тощо.

Отже, загальними теоретичними рамками дослідження організаційних девіацій є
такі положення: девіації і, зокрема, злочини, зумовлені організаційними чинниками, є
масштабніші та глибші за наслідками, ніж так звані драматичні акти девіації, суб’єктом
вчинення яких є окремі індивіди чи групи індивідів; водночас організаційні девіації
недостатньо досліджені та недооцінені як у науковому дискурсі, так і в практичній
соціальній політиці; метою соціальної політики, спрямованої на попередження
деструктивних виявів девіації, має бути, передусім, удосконалення організацій, які є
найпотужнішим девіантогенним середовищем.

Схарактеризуємо два напрямки дослідження організаційної девіантності, а саме:
антропологічний підхід та підхід мережевого аналізу. За першим з цих підходів
відбувається запозичення теоретичних напрацювань соціальної антропології, у якій
виявлено універсальні структури функціонування людських спільнот незалежно від
конкретних соціальних умов їхнього існування.

Однією з таких універсальних структур і водночас центральним поняттям для
антропологічної традиції дослідження організаційної девіантності є поняття “організаційна
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культура”. Серед численних визначень організаційної культури як робоче ми приймаємо
таке: організаційна культура – це складний комплекс уявлень та ціннісних орієнтацій,
що їх бездоказово приймають члени конкретної організації і запроваджують загальні
моделі та рамки поведінки в її межах. Ключовим питанням дослідження організаційної
культури є те, як може відбуватися операціоналізація цього поняття. Кожен дослідник,
який, використовуючи антропологічний за своїм походженням метод включеного
спостереження, стає свідком і учасником внутрішньої соціальної реальності конкретної
організації, може відчути те, що означується поняттям “організаційна культура”. Проте
як верифікувати те, що дається дослідникові на рівні індивідуального феноменологічного
досвіду, апелюючи не до відчуттів, вражень та інтерпретацій самого дослідника, а до
об’єктивних соціальних фактів, поданих, наприклад, у вигляді вербалізованих соціальних
орієнтацій членів конкретної організації?

Є глибоко опрацьовані шляхи операціоналізації цього поняття з кінцевою метою,
яка представлена програмою кількісного статистичного дослідження організаційної
культури [див. 10]. Однак, висвітлюючи антропологічну традицію дослідження
організаційної культури, ми розглянемо її проекції на поле інтерпретативної соціології,
а структурно-функціональні проекції дослідження організаційної структури
проаналізуємо у зв’язку з традицією вивчення організаційної культури у межах
мережевого аналізу. Нижче наведено адаптований перелік та дефініції традиційних
об’єктів антропологічного дослідження. На нашу думку, цей перелік може слугувати
аналітику організаційної культури за взірець структури такого дослідження, оскільки
кожна із названих нижче культурних форм неодмінно виявляється і в межах
організаційної культури.

Другий напрям дослідження організаційної девіантності представлений мережевим
аналізом. Мережевий аналіз належить до структурної парадигми в соціології та інтерпретує
соціальну реальність передусім через поняття “соціальна мережа”. Одне з визначень
соціальної мережі таке: соціальна мережа – це сукупність акторів, зв’язків між ними,
предметів їхньої взаємодії (матеріальних і нематеріальних) та стійкі моделі цих взаємодій.

Соціальні мережі можуть відрізнятися за такими критеріями: характер об’єднання,
розмір, спосіб утворення, ступінь подібності їх членів, щільність, географічна
концентрація, ступінь відкритості, механізми відтворення мережі, спосіб розподілу різних
ресурсів (реципрокація чи редистрибуція), який переважає у межах мережі. Різновидом
соціальних мереж є формальні та неформальні організації.

Представники першого напряму –  Р. Барт та М. Грановеттер. Теоретичні інтерпретації
цих авторів частково походять із соціально-психологічної традиції дослідження соціальних
мереж, представленої Дж. Морено. Зокрема, Р. Барт запропонував такі операціональні
параметри соціальної мережі, які прямо впливають на девіацію та дотримання норм у
межах соціальних мереж і організацій:

1) щільність, тобто пропорція пар інших членів мережі, які мають між собою прямі
зв’язки. Щільність соціальної мережі прямо впливає на ступінь конформності поведінки
членів цієї мережі: якщо всі члени мережі пов’язані між собою, то вони можуть тотально
контролювати дії кожного з членів організації. Отже, щільність нерозривно пов’язана з
феноменами соціального контролю, довіри та відтворення системи цінностей. Для
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Список та дефініції досліджуваних в антропології культурних форм3:

позначення соціальних мереж з низькою та високою щільністю використовують терміни
“відкриті” та “закриті” соціальні мережі. Закритою є мережа, у якій актуалізовані всі
потенційні зв’язки. Відтак щільність обчислюють як пропорцію зв`язків, що існують
між набором акторів та максимально можливою кількістю таких зв’язків. Щільність,
яка дорівнює одиниці, означає високий ступінь соціального контролю і є гарантією
ефективного відтворення норм та високого рівня довіри в мережі;
_____________________________

3 Адаптовано за [11].

Демків О.Б.

Обряд (англ. - rite )
Rite - низка запланованих, сповнених
символічного змісту дій, які мають як
експресивні, так і практичні наслідки

Ритуал (англ. - ritual)

Ritual - низка стандартизованих, деталізованих дій і
поведінкових актів, які викликають збудження та
мають переважно експресивні, а не практичні
наслідки

Міф
Драматичний наратив про уявні події, який зазвичай
використовують для пояснення походження чи
трансформації чогось

Саґа Історичний наратив, який описує виняткове
досягнення групи та її лідерів і героїзує їх

Легенда
Наратив щодо якихось надприродних подій, який має
історичні підстави, але прикрашений вигаданими
деталями

Історія Наратив , що грунтується на справжніх подіях, з
елементами вигадки

Казка  (англ. - folktale) Цілком вигаданий наратив

Символ
Будь-який об'єкт, акт, подія, які через представлення
чогось іншого слугують механізмом трансляції
значення

Мова
Особливий спосіб, у який члени групи
використовують звуки голосу та письмо для передачі
значень і сенсів один одному

Жест Рухи части н т іла , що слугують дл я того , аби
передавати певні значення і сенси

Фізичне точення
Те , що фіз и ч н о о т о ч ує люд е й і з а б е з п е ч ує
безпосередню стимуляцію відчуттів під час виконання
дій, пов'язаних із культурною експресією

Артефакт
Матеріальні об'єкти виготовлені людьми для того,
щоб сприяти діям , які пов 'язані з культурною
експресією
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 2) обмеження - це міра, до якої всі соціальні взаємодії члена мережі, наприклад,
організації, прямо чи опосередковано стосуються одного і того ж члена мережі.
Чим обмеженіший актор, тим менше в нього можливостей  діяти. Фактично, цей вимір
стосується ступеня закритості/відкритості соціальних мереж;

3) середня чи максимальна дистанція між усіма парами членів мережі. Менші
відстані означають швидшу комунікацію між членами, що можна трактувати як ресурс;

4) гетерогенність, тобто різноманітність інших членів мережі в розрізі важливих
характеристик;

5) централізація, тобто міра, до якої мережа не поділена на кліки. Клікою в
мережевому аналізі називають групу акторів, у якій кожен прямо та сильно пов’язаний
з усіма іншими [12].

Теоретичні рамки дослідження цього об’єкта не вичерпуються окресленими вище
напрямами дослідження організаційної девіантності. На жаль, треба визнати, що в
межах української соціології окреслені теоретичні рамки дослідники використовують
зрідка. Загалом соціологія девіантної поведінки надзвичайно мало представлена в
загальному спектрі зацікавлень українських соціологів порівняно, наприклад, із
соціологією молоді, соціологією освіти, економічною соціологією, соціологією
політики, дослідженнями соціальної стратифікації, ціннісно-нормативної трансформації
суспільства тощо. Наприклад, В. Арбеніна з‘ясувала, що у найбільш представницькому
вітчизняному періодичному соціологічному виданні – збірнику наукових праць
“Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства” за
період з 2002 по 2004 рр. лише п’ять з 290 статей присвячені такій галузі досліджень,
як соціологія девіантної поведінки [13].

Така ситуація зумовлена низкою причин. Незважаючи на те, що в радянський період
безальтернативною була вимога відповідності положенням про історично зумовлений і
минущий характер девіацій, переваги соціалістичного ладу і критика західних
“буржуазних” соціологічних теорій, досвід дослідження девіантної поведінки в межах
радянської соціології теж становить неабиякий інтерес. Проте ми схарактеризуємо власне
пострадянський етап розвитку соціології девіантної поведінки в Україні.

Праці вітчизняних дослідників, присвячені цій проблематиці, дають змогу зробити
такі висновки. В українській соціології все ще домінує інтерпретація девіацій як соціальних
патологій. Характерний для західної соціології девіантної поведінки конструктивізм в
аналізі соціальних відхилень не є типовим українській соціологічній традиції.

Українські дослідники (окремі науковці та інституції) девіантної поведінки належать
переважно до двох груп: тих, хто професійно займається соціальною роботою, або тих,
хто прямо чи опосередковано пов’язаний з діяльністю правоохоронних органів4.
Це накладає певні обмеження на дослідницьку діяльність українських науковців у виборі
як теоретико-методологічної перспективи, так і методів дослідження. Зокрема, на
не відомі праці вітчизняних дослідників девіантної поведінки, виконані з використанням
методу включеного спостереження, який у західній соціології девіантної поведінки
вважають чи не єдиним шляхом подолання наявних у суспільстві упереджень щодо
девіантної групи для об’єктивізації її дослідження.
_____________________________

4 Зокрема, провідною установою у галузі дослідження девіантної поведінки в Україні є Харківський
національний університет внутрішніх справ.
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Експертизація, тобто залучення соціології до конкретно управлінських процесів,
про яку П. Сорокін писав ще в середині ХХ ст. як про невід’ємну рису сучасної соціології,
в українському суспільстві так і не стала реальністю. Соціологію, інституціоналізація
якої супроводжувалася сподіваннями на її практичний, прикладний характер, на жаль,
не залучають повністю до формування соціальної політики з визначення конкретних
соціальних технологій зниження рівня злочинності, подолання інституційних проблем
агентів соціального контролю (таких як правоохоронні органи, суди, пенітенціарна
система), оптимізації ресоціалізації колишніх ув’язнених тощо. За таких умов саме
існування соціології та й загалом соціогуманітарних дисциплін дещо нагадує декадентське
уявлення про можливість творити мистецтво заради мистецтва5.

На нашу думку, найперспективнішими в науково-теоретичному плані й плідними у
сенсі практичних управлінських проекцій є такі напрями досліджень девіантної поведінки,
як організаційна девіантність та, зокрема, такі її вияви, як корпоративна чи урядова
девіантність, дідівщина, незабезпечення працедавцем належних умов праці працівника,
постачання на ринок неякісної чи шкідливої для здоров‘я продукції, забруднення
навколишнього середовища, сексуальні домагання на робочому місці, політичний
радикалізм тощо. На жаль, увага вітчизняних дослідників, як і раніше, спрямована
переважно на так звані драматичні девіації, пов’язані, наприклад, з міжособистісним
насильством. Такими ж недостатньо дослідженими темами є неконвенційні соціальні
практики та установки щодо економічної діяльності (те, що в західній науковій традиції
має назву “економічна моральність”), трансформація правової системи та реінтерпретація
“нормальності” та “девіантності” в сучасному українському суспільстві, а також
конкретнi управлінські аплікації напрацювань соціології девіантної поведінки.

______________________
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Sociology of deviant behaviour genesis and the theoretical shift from the approach
of social pathology to the critical approach are analysed in the article. Author draws
attention to the dangers of the normative relativisation in the study of deviant behaviour
and analyses the tradition of the sociological study of the organisational deviance. The
prospects of the “organisational culture” category application in the study of organizational
deviance are discussed.
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ГЕНДЕРНІ РЕЖИМИ СУЧАСНИХ АКТИВІСТСЬКИХ РУХІВ
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Соціальний активізм у різних проявах є важливим явищем життя будь-якого
суспільства і, відповідно, предметом наукових досліджень і дискусій. Особлива увага
до соціальних організацій і рухів сьогодні пов’язана з появою транснаціональних
об‘єднань, які формуються згідно з логікою мережевої взаємодії.

Ключові слова: інформаційне суспільство, соціальна мережа, соціальний активізм,
соціальні організації та рухи, гендерний режим, маскулінність.

Останнім десятиліттям у світовій історії з‘явилася низка нових викликів
сформованому світовому порядку, особливе місце серед яких посідає бурхливе
піднесення транснаціональних активістських рухів, що зумовлює потребу діалогу різних
соціальних і політичних сил. Сьогодні вже немає сумніву в тому, що ми живемо у світі,
безпека та стабільність якого багато в чому залежить від здатності глибокого розуміння
причин соціального напруження, від повноти уявлень про акторів, які діють на
міжнародній і національній аренах. Успіх у цьому дасть змогу привернути нові ресурси
і створити нові технології для управління конфліктами й уникнення насильства, що в
підсумку і визначить майбутнє нашого взаємопов’язаного глобального суспільства.

Дослідження наднаціональних соціальних об’єднань як нової категорії учасників
соціальних і політичних відносин багато в чому  ініційовано працями М. Кастельса,
який уважав, що базовим елементом прийдешньої інформаційної епохи стане сфера –
непублічна, не обмежена будь-чим, неієрархічна коаліція, яка здатна до постійного
розширення завдяки інтеграції всіх вузлів, які готові поділяти спільні комунікаційні
коди [1, с. 471]. Відповідно до цього підходу, мережева логіка здатна продукувати
особливу соціальну морфологію, яка ґрунтується на фактичній рівності учасників, а
також на принципах перманентного оновлення, глобалізації і децентралізованої
концентрації. Така нова форма взаємодії відкриває можливості високої мобільності та
адаптивності, безконечної деконструкції і реконструкції, дає змогу управляти чинниками
простору та часу, які раніше вважали об’єктивними, форматує сфери виробництва,
влади і культури [1, с. 469].

Тенденцію поширення мережевого дизайну сучасних соціальних відносин помітили
також філософи М. Хардт і А. Негрі, які запропонували поняття Empire для позначення
нової глобальної форми суверенітету – мережевої влади що є “децентралізованим і
______________________
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детериторизованим апаратом управління, який поступово інкорпорував усю глобальну
сферу всередині відкритих меж, що розширюються” [2, с. xii]. Протидія цьому
глобальному політичному порядку, відповідно до висновків авторів, також повинна бути
організована у вигляді відкритої та обширної мережі активістів, у якій знайдуть вільне
вираження відмінності між її учасниками [3, с. xv]. Така мережа протидії (Multitude)
необхідна з огляду на радикальний перерозподіл умов революційних процесів (ре-
композицію соціальних класів, поступове утвердження гегемонії нематеріальної праці
та нових типів прийняття рішень), коли багато з попередніх форм протестних дій і класової
боротьби втрачають ефективність [3, с. 68–69]. Потрібність та домінування мережевої
моделі організації протидії громадянського суспільства  формам влади, які
глобалізуються, зафіксована ще іншими вченими, які вважають, що принцип
демократичності, неформальність співробітництва, широке використання досягнень
технологічної революції та інноваційні практики активістських дій найбільше відповідають
вимогам епохи інформатизації та глобалізації [4–7].

Особливу увагу до феномена мережі привернуто у зв’язку з концепцією так званої
мережевої війни, у якій державним суверенітетам протистоять опоненти нового типу,
представлені у вигляді мережевих структур або систем, які використовують різні, інколи
нетрадиційні, але не менш дієві методи і засоби боротьби, продукти та ефекти
інформаційно-технічної революції. Праці співробітників відомої американської
дослідницької компанії RAND-Corporation, які також концептуалізували мережу в
термінах соціальної морфології, а не типології, як було прийнято раніше, дали змогу
специфікувати мережевих акторів, до яких належать коаліції, відповідні моделі
сегментованої, поліцентричної, ідеологічно інтегрованої мережі (SPIN): сучасні соціальні
рухи, низка терористичних, злочинних, етнонаціональних і фундаменталістських
організацій, хакери і футбольні хулігани [8; 9].

Мережа, як нова форма організації, яка виникла внаслідок розвитку комунікаційних
технологій, на думку деяких дослідників, претендує сьогодні на те, щоб стати головним
організаційним дизайном глобального майбутнього, оскільки має перелік переваг над
ієрархічними структурами. Наприклад, зазначають, що мережі сенситивні до змін
зовнішніх умов і адаптивні з огляду на те, що комунікаційні технології дають змогу
реагувати, не зволікаючи, у разі появи нових небезпек чи нових можливостей; інноваційні
та високоефективні, оскільки вільний характер співробітництва знімає навантаження
організаційної культури, підтримуване менеджментом традиційного типу, а низький поріг
входу/виходу забезпечує додаткові можливості для залучення в мережеві проекти нових
учасників і нових ресурсів, створює умови перетину різноманітних мереж та їхнього
необмеженого розширення [10–12].

Всесвітня павутина в цьому випадку стає не лише технічним інструментом і
“міжмережевим простором” (місцем перетину мереж і проектних груп), але, перш за
все, методологічним принципом організації, який утверджує порядок “горизонтальної”
комунікації або, у будь-якому разі, заміну інституціональної субординації
функціональною.

Ще однією помітною характеристикою, на думку аналітиків, є невловимість мереж.
Мережі діють понад визначеними межами і юридичними відмінностями, між державою
і суспільством, війною та миром, публічною політикою і озброєним протистоянням,
сферами легального і нелегального. Все це ускладнює закріплення відповідальності за
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боротьбу з мережами за яким-небудь окремим органом, а також застосування каральних
законів і норм якої-небудь конкретної з суверенних держав [10, с. 45; 12, с. 302–306].

Запропонована Д. Ронфельдом і Дж. Аркіллом аналітична схема SPIN дає змогу
отримати  опис мережі на п’яти  базових рівнях: соціальному, наративному,
організаційному, доктринальному і технологічному. Зокрема, організаційні
характеристики мережі забезпечують багатоканальність комунікативно-координаційної
системи, яка пов’язує динамічні напівавтономні групи; наративний рівень передбачає
наявність уявлень (історій), які поділені всіма учасниками і визначають сутність їхньої
діяльності, причини виникнення і місію коаліції, цілі та методи, базові культурні коди;
доктринальний рівень конституює принципи поліцентричності і “горизонтальності”
мережевих інтеракцій; технологічний – маркує орієнтацію на використання нових
інформаційних і комунікаційних технологій. Крім того, як необхідну складову мережевого
дизайну автори розглядають кластер таких категорій, як персональні соціальні зв’язки,
повага і довіра – все те, що традиційно позначають поняттям “соціальний капітал”.
Функціонування мережевої коаліції залежить від успіху на кожному з перерахованих
рівнів, однак, навіть якщо мережа виявляється недостатньо сильною  в якомусь плані,
вона, тим не менш, здатна кинути досить жорсткий виклик своєму основному опоненту
– жорсткій вертикалі офіційного менеджменту [13, с. 323–338].

У міру розвитку напрацювань названих дослідників у контексті аналізу активістських
рухів видається виправданим додатково виділити такі специфічні доктринальні установки
мережевих об’єднань, як “виклик замість протесту” і “тактика замість стратегії”.

Поняття протесту проблематизував А. Мелуччі в праці Nomads of the Present: чи
виправданим є прийняття як протесту будь-якого вираження невдоволення, будь-якої
підривної поведінки - чи то широкої мобілізації проти ядерної війни, чи викриків
сп’янілого чоловіка на вулиці, який лає владу? “В сучасній ситуації, коли боротьба
перемістилась у сферу символічного, - переконував А. Мелуччі, - активістські рухи
більше не функціонують як актори, а швидше, як знаки в тому розумінні, що вони
переводять свою діяльність y символічні виклики, які перевертають домінуючі культурні
коди” [7, с. 75].  Ці виклики, що реалізуються в одній із трьох головних форм
(передбачення, парадокс, репрезентація), здатні спричинити системні ефекти, але не в
плані модернізації чи інституціональних змін, ротації еліт чи культурних інновацій. Їхня
суть – у виявленні владної структури , яка приховується за  раціональністю
адміністративних або організаційних процедур, а також шоу-бізнесом політики.

Приклади проектів, які реалізують цю доктрину, дають так звані Партизанські
комунікації, зокрема , “Театр електронного протесту”,  “Антикорпоративні
саботажники”, “Автономна група a.f.r.i.k.a”, “Дівчатка-партизанки Inc.”, “Дівчатка-
бунтівниці” та ін. Наприклад, згідно з маніфестом “Автономної групи a.f.r.i.k.a”, її
члени об’єднались, щоб протидіяти символічному порядку західного капіталістичного
суспільства, заснованого на дискурсах раціональності, створюючи короткі моменти
розгубленості, які дають змогу помітити приховані відносини влади і можливі шляхи
їхньої деконструкції. Така діяльність не є критикою панівної політики і гегемонії
культури в традиційному розумінні, а, швидше, “інтервенцією за підкладку зовнішніх
атрибутів соціального і політичного порядку” посередництвом зміщення меж між
політичною діяльністю і повсякденністю, святковістю і працею, афектом і раціональною
поведінкою, теорією і практикою [14].
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Підривна іронія і практики “наче б то” –  специфічна політика репрезентацій у сфері
“високого” мистецтва і в інноваційних артистичних перформансах – є обов’язковими
складовими такого типу активності [15]. Це можуть бути арт-постановки, творчий лист
або інтервенції в публічну сферу за допомогою різних художніх проектів. Одна з учасниць
групи “Дівчатка-партизанки” позначає характер подібної діяльності як “політику пародії”:
“Бунтівні дівчатка хочуть довести, що іде війна, і жінки не пацифісти. Ми – дівчатка-
партизанки, дівчатка, які бунтують, погані дівчатка. Ми хочемо створити активний
супротив, але ми також хочемо зробити це своїм власним способом і розважитись.
Збільшення кількості жінок, які створюють власну фантастику, кіберпанк, сценарії до
фільмів, реп- і рок-музику, знаходить цей новий патерн” [16]. На відміну від прямого
протистояння і критики, подібні виклики, неодмінно пов’язані з актами символічного
насильства, значно складніші щодо організації репресій у відповідь.

Другий доктринальний принцип – “тактика замість стратегії” –  відповідає характеру
сучасного типу протиборства, який, згідно з висновками дослідників глобальних
процесів, є позатериторіальним [2; 3]. Принципову відмінність між стратегією і тактикою
акцентував М. де Серто під час аналізу практик інтеграції індивіда в технократичні
структури влади: стратегія співвідноситься з оперуванням у межах певної локальності,
яку агент розцінює як власний плацдарм для відсічі зовнішнього опонента, тоді як простір
тактичної дії проходить крізь територію супротивника без претензій на узурпацію, але й
без будь-якого дистанціювання.  Іншими словами, стратегія передбачає ведення війни з
певним противником і відбувається з відсиланням до національних та інших кордонів, а
тактика – це практики, які суб’єкт випробовує “на чужому полі”, вони передбачають
можливість використання території і ресурсів опонента [17, с. 33–36].

Прикладом реалізації цього принципу є так звані Партизанські медіа, які
утворюються на базі комунікаційних каналів і діють ніби зсередини, підриваючи владу,
яка перебуває в ілюзії надійності запровадженого нею порядку і контролю. Такі медіа не
створюють нового, вони схожі на віруси, які надбудовують корисні для себе доповнення
до вже діючих систем [18].

Як головну тактику сучасної мережі можна розглядати тактику роювання.
Зацікавлені дослідники визначають цей феномен як наймогутніший засіб нападу та
захисту, який цілком імовірно визначатиме дизайн всіх майбутніх конфліктів [19,
с. 4–12]. Тактика роювання ґрунтується на візуально аморфному, але навмисно
структурованому та скоординованому розвертанні множини невеликих розсіяних
мережевих одиниць для удару зі всіх напрямів у певну точку методом “життєстійкої
пульсівної сили і вогню”. Мережа рою повинна бути здатною швидко і непомітно
сконцентруватися навколо цілі, потім роззосередитись і розсіятись, зберігаючи готовність
повторно об’єднатися для нової атаки [4, с. 14].

Подібний опис специфіки тактичних дій мережі дає змогу розглядати активність
наркосиндикатів і терористичних альянсів, соціальних співтовариств і об’єднань хакерів
через призму організаційного мікроменеджменту [19; 20]. Наприклад, саме на засадах
принципів роювання відбувалася координація численних активістських груп під час
“битви за Сіетл” 1999 р., спрямованої проти Світової Організації Торгівлі. Акції флеш-
моба (старт-моба), схожі на пролонговану гру “Створення днів хаосу” в Німеччині
на початку 1990-х чи антиавтомобільний протестний рух “Критична маса” в США
та низці країн Європи, дають ще один варіант реалізації тактики, яку обговорюємо
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[13, с. 337–338; 14]. Однак, незважаючи на значну історичну перспективу використання
в людських співтовариствах [9; 20], роювання все ще є дискусійним явищем у
дослідницькій сфері, його не завжди розпізнають як специфічну форму колективної дії:
“вони приходять і відходять, не залишаючи нічого після себе” [10, с. 61]. Безсумнівно,
організаційний дизайн флеш-моб компаній не відповідає традиційному уявленню про
соціальний активізм, який А. Мелуччі визначив через метафору театру: “Діяльність рухів
сприймається як дійство на театральній сцені, яке розігрують герої, що виконують свої
ролі” [7, с. 25].  Згідно з традиційним трактуванням, соціальний активізм неодмінно
потребує наявності деякого публічного простору (історичної сцени), акторів, якими керує
той чи інший великий ідеал, і глядачів. Проте новизна мереж передбачає перехід
активістських дій у якісно інше русло – у режим часткової видимості та самореференції,
яка забезпечує можливість осягнення досвіду колективної взаємо(дії) як такої. Номади
теперішнього, схожі активістські об’єднання, як звичайно, не мають довготермінових
цілей. Їхня мобілізація відповідає запитам ситуації “тут і тепер”, а сама “подорож” (основа
нового досвіду соціальності) вважається не менш важливою, ніж досягнення певного
результату у вирішенні соціально-політичних проблем [7, с. 188–206].

Подібні інноваційні співтовариства, очевидно, потребують учасників, які мають
специфічний набір характеристик: здатність працювати в команді з незнайомими до того
колегами в обмежених за часом і ресурсами проектах; знання іноземних мов та інших
культур; гнучкість і готовність до імпровізації; швидкість, саможертовність і повна відданість
поточному проекту; відмінне знання електронних технологій і найновішого комунікаційного
обладнання [14]. Загалом, перелічені властивості необхідні будь-якому працівнику за умов
постіндустріального виробництва й епохи глобалізації, однак на заклик мережі ідуть, перш
за все, актори, які мають досвід трансгресії (розширення і/або руйнування стійких фізичних,
етичних, естетичних та інших меж), який формує новий тип [політичної] свідомості,
означений феміністським критиком Ч. Сандовалом через поняття “диференціальна
свідомість” або “перехідна мережа свідомості, транс-свідомість, яка спроможна стати
особливою ідеологічною зброєю” [21, с. 419]. Саме така (постлюдська) транссвідомість
дає змогу створювати часткові альянси – об’єднання на підставі фрагмента ідентичності,
а загалом – на принципі тотожності, але не природної аналогії [21, с. 414; 22, с. 154].

Мережа, будучи нетрадиційною, рухливою системою, яка динамічно змінюється,
спонукає до пошуку релевантного інтелектуального інструментарію для її вивчення.
Як бачимо, синтетичну (функціонально-конструктивістську) парадигму, яка передбачає
можливості розгляду соціальних явищ як у суб’єктивній, так і в об’єктивістській перспективі
на підставі аналізу взаємодії соціальних структур і соціальних практик, можна успішно
застосовувати в цьому зв’язку. Зокрема, хотілось би звернутись до концепції Р. Коннелла,
яка дає змогу, крім того, виявляти латентні закономірності владних відносин у соціальних
інтеракціях за гендерним підходом.

Отже,  Р. Коннелл увів поняття “гендерного порядку” і “гендерного режиму”,
характеризуючи відносини домінування та підкорення між статями, які виникають у процесі
історичного розвитку на макро- і мікрорівнях соціального буття, в основі яких є матриця
гендерного поділу праці та влади, соціальне конструювання сексуального бажання і набір
відповідних культурних репрезентацій. Зокрема, праця стала правилом,  відповідно до якого
люди отримують ту чи іншу роботу; маскулінність у цьому разі, згідно з висновками автора,
мобілізована сучасним суспільством як головний економічний ресурс. Другий елемент
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теоретико-методологічної схеми – влада є ієрархією соціальних статусів, залежних від
соціальної номінації статі. В умовах патріархальної системи навіть гомологічні за статевим
складом колективи структуруються відповідно до гендерних ознак. Наприклад, досліджуючи
чоловічі спільноти, Р. Коннелл виділив щонайменше три типи маскулінності: гегемонну,
консервативну і підпорядковану [23, с. 106–107].

Катексис, що його фройдизм трактує як інстинктивну психічну енергію, пов’язану
з ідеальним образом об’єкта бажання, поданий у цій концепції швидше як соціальний
дизайн сексуальності: “Я узагальнюю його [катексис] до конструкту емоційно
навантажених соціальних відносин з “об’єктами” (тобто іншими людьми) в реальному
світі” [23, с. 112]. Структура катексису зразка західної культури визначена низкою
більш менш очевидних чинників. Об’єкти бажання тут неодмінно представлені через
бінарні опозиції чоловіче/жіноче, а сексуальні практики мисляться як гетеросексуальні
(саме сексуальні відмінності, зазначав Р. Коннелл, головно визначають те, що називають
“еротичним ароматом відносин”). Сексуальні категорії відтворюють за допомогою
особливої символіки (сексуальний фетишизм) або реалізації структурних принципів,
ключовим із яких є принцип домінування. Імператив соціального оформлення
сексуальних бажань породжує неконгруентність: внутрішній зміст відносин не збігається
з їхніми зовнішніми репрезентаціями [23, с. 112–114].

У таблиці наведено гендерні режими традиційного (ієрархічного) і мережевого типів
соціальної організації.

Наприклад, на відміну від традиційного організаційного дизайну, гендерний режим
інноваційної мережі передбачає фактичну рівність учасників, розподіл праці на підставі
калькуляції максимально можливого внеску, заміну жорсткої владної вертикалі на рухому
функціональну субординацію, яку допускають для оптимізації спільних зусиль. Структурі
катексису властива розмитість меж сексуальної ідентифікації та подвійність репрезентацій,
які нерідко виходять за межі традиційних гендерних ролей і поведінкових патернів.
Загалом, як видається, гендерні чинники і визначення у випадку мережі набувають
помітної рухливості та мінливості, внаслідок чого гендер, як категорія, яка структурує,
втрачає розпорядчу силу. Свідчення трансформації меж тілесності, пов’язані з розвитком
сфери інформаційних комунікацій і щораз більшими ефектами кооперації та ко-еволюції
людини й технологічних засобів, надають ще один аргумент на користь визначення мережі
як постгендерної коаліції, яка складається з суб’єктів без [певної] соціальної статі, адже
трансформація тіла проблематизує системи  прописаних тут соціальних кодів, які
фундаментують соціальну ієрархію, підкріплюють соціальний автоматизм; традиційні
сигніфікації та інститути втрачають власну потенцію [24].

Концептуальні розробки Р. Коннелла та отримані за їхньою допомогою описи двох
виділених організаційних форм дають змогу розмістити відомі сьогодні активістські
практики в континуумі традиція-інновація.

Зокрема, звіти про діяльність недержавних організацій (НДО), активістських груп
і соціальних рухів Європи й Америки кінця 1960 – початку 1980-х років висвітлюють
цілком визначену, часто традиційного типу гендерну структуру їхньої організації,
колективної ідентичності, системи фреймів, рекрутингу і мобілізації, а також гендерність
емоційних відносин між учасниками. Наприклад, Дж. Гарсон у дослідженнях
переконливо довів, що гендерна нерівність глибоко вкорінилась у неформальних
соціальних мережах, які відіграють ключову роль під час процесу мобілізації потенційних
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Соціальні організації традиційного та мережевого типу та їхні
проекції у сферу гендерних відносин

 учасників руху, а також у попередніх організаційних формах, які нерідко стають взірцями
кооперації для наступних поколінь активістів [25]. Д. МакАдам на підставі даних
дослідження активістського проекту “Літній дім свободи” виявив генеровану сутність
розподілу праці в такого типу організаціях [26]. Е. Свідлер помітив, що гендерний
символізм активно застосовуються у процесах конструювання колективної ідентичності
(“нас” проти “нас”), яка, на думку деяких теоретиків, є базисом колективної солідарності
і загалом колективної діяльності [27].

Другий приклад – транснаціональні активістські коаліції, які намагаються
максимально поширювати свою діяльність, залучаючи до участі людей різної статі, віку,
расової належності, які перебувають, до того ж, в різних соціально-економічних умовах
і культурних контекстах. Найцікавішим видається феномен мережі солідарності Запатіста
(EZLN), яка веде історію від партизанського руху Мексики, оскільки саме Запатісту
розглядають сьогодні як перший інформаційний партизанський рух [28, с. 80]. Доступні
документальні та усні свідчення про життя учасників автентичного партизанського руху
відображають наявність цілком визначеного гендерного порядку – егалітарнішого
порівняно з гендерним порядком місцевих спільнот, який також передбачає можливості
емансипації для жінок, проте все ж грунтується на розподілі праці за гендерною ознакою
і порівняно стійких статево-рольових репертуарах [29, с. 452–472; 30]. Що стосується
власне транснаціональної мережі солідарності то наявність окремого жіночого підрозділу
(Zapatista Women) також фіксує гендерну сегрегацію в цій організаційній структурі.
Дослідниця Д. Гете аргументовано доводить, що Zapatista Women можна розглядати як
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самостійний жіночий рух, оскільки він: 1) відображає колективну ідентичність, відмінну
від ідентичності мережі Запатіста загалом; 2) мобілізує учасниць і діє як відмінна група
всередині мережі солідарності; 3) має низку вимог і цілей, відмінних від тих, які висуває
програма мережі, фокусуючись на питаннях, пов’язаних безпосередньо зі становищем
жінок у локальному та глобальному вимірах; 4) існуванням і діями сприяє змінам у
структурі EZLN і в мексиканських спільнотах [30].

Ще розширеніші організаційні системи, які визначені сьогодні як мережі мереж
(мега-мережі), здавалось би, відображають ідеальну можливість для реалізації базових
мережевих принципів – відкритості, динамічності й фактичної рівності учасників
незалежно від їхніх соціально-демографічних характеристик. Прикладом схожого типу
коаліції є транснаціональний соціальний рух “Люди глобальної дії” (PGA), який виник
під час підготовки до активістських акцій у Сіетлі 1999 р. Відповідно до тексту базового
маніфесту, PGA не має таких традиційних інституційних атрибутів, як офіс, окремий
банківський рахунок і посада спікера, який виступає від імені руху. Важливі рішення
члени координаційних комітетів приймають колегіально - на конференціях і організаційних
зборах. Активістські групи самостійно визначають ступінь та характер своєї участі.
Мобілізаційна структура мережі охоплює незалежні медійні канали і сервери (медіа-
центр, вебсайт, інформаційні та дискусійні листи розсилки), а також систему соціальних
центрів, які забезпечують фізичний простір мобілізації. Загалом PGA позиціонується не
як організація, а, швидше, як інструмент “для координації і взаємної підтримки на
глобальному рівні тих, хто чинить супротив гегемонії корпорацій і парадигмам
капіталістичного розвитку” (за матеріалами офіційного сайту PGA).

Дослідник Г. Майба визначив PGA терміном “координована анархія”, уважаючи,
що такі соціально-комунікаційні технології, як електронні форми і листи розсилки, дають
змогу створювати режим відкритості та децентралізації [10, с. 62].

Однак гендер і тут є пунктом актуального порядку денного. Наприклад, питання
гендерної рівності належить до основоположних принципів діяльності активістів (див.
програму 4-ї Європейської конференції PGA у Франції 2006 р.), що свідчить про наявність
певного уявлення про гендерні ролі, позиції та ідеали, яке поділяють всі учасники.

Приклад акторів, про який широко дискутують та визначають сьогодні як мережі,
дають терористичні альянси, зокрема відома Ель-Каєда. В дослідницьких проектах RAND-
Corporation цей феномен розглянуто як складну систему невеликих, високомобільних,
порівняно автономних, непов’язаних з іншими ісламськими організаціями воєнізованих
груп, які фінансують з приватних джерел [31; 34]. Побудована на принципах
поліцентричності та активного використання суперсучасних комунікаційних технологій,
Ель-Каєда, проте, також не відповідає критеріям егалітарності та  гендерної
неспецифічності. Дані про соціально-демографічні характеристики учасників та
організаційну структуру свідчать про гомологічний за статтю склад подібних обєднань,
дають змогу зрозуміти роль і позицію залучення жінок – живих знарядь терористичної
війни, виконавців терактів, мобілізованих головно по лінії родинних і особистих зв’язків
[32; 33; 34, с. 26–36].

Американська дослідниця М. Кіммел, аналізуючи феномен міжнародного тероризму,
у статті The Gendered Moral and Political Economy of Terrorism зазначила, що традиційна
гендерна модель світу, яку переглядали під час глобалізаційних процесів, стає сьогодні
одним з головних принципів, що організовує місцевий, регіональний і національний
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супротив та виражається у термінах віри, етнічності чи націоналізму. М. Кіммел, яка
вивчала діяльність екстремістських груп Європи, США та ісламського світу, дійшла
висновку, що всі вони використовують маскулінність як символічний капітал та
ідеологічний ресурс для виправдання своїх цілей, способів боротьби, а також для
конструювання образу ворога і вербування нових прихильників [35].

Помилковість аналогії терористичних альянсів з транснаціональними протестними
рухами, соціальними форумами та іншими видами організації демократичної колективної
дії окреслили М. Хардт та А. Негрі у книзі Mutitude: формально схожі в плані
комунікаційних схем, вони, однак, високо централізовані та, по суті, тяжіють до жорсткої
вертикалі командних структур [3, с. 89]. Автори ідеї не називають, чим саме підтримувана
ця ієрархія, однак наведене вище обговорення дає підстави припустити, що
формувальним елементом є орієнтація на патріархальну модель організації соціальних
інтеракцій. Утім, дослідники вже й раніше неодноразово демонстрували, як традиційна
система гендерних відносин не лише зберігається, але в деякому розумінні навіть
радикалізується в об’єднаннях, які орієнтуються на насильницьку діяльність [36–42].
Як і більшість кримінальних груп, молодіжних націоналістичних комірок, локальних
релігійно-фундаментальних рухів та інших маскулінізованих об’єднань, які практикують
насильницькі дії, терористичні організації відтворюють та створюють власну структуру
в режимі більш чи менш очевидної гендерної субординації.

Отже, наведені типи активістських об’єднань утворюють спектр більш чи менш
егалітарних соціальних режимів, починаючи від традиційної організації НДО, до
більше наближених до “горизонтальної” архітектури мега-мереж. Гендерна категорія,
однак, практично в усіх випадках зберігає свою важливу функцію, яка часто
структурує, не даючи змоги реалізувати інноваційну модель мережевої коаліції. Проте
пошук альтернативних зразків організації та координації активістських дій, нових
схем прийняття рішень триває. Багато активістських груп уже сьогодні здатні
демонструвати високу ефективність і адаптивність, кинути виклик наявним формам
домінування. Подібні експерименти демократії та автономії, безумовно, важливі та
роблять значний внесок у розвиток і розширення соціального досвіду реалізації
активістських інтенцій.

Переклад з російської Т. Бурак.
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Розглянуто феномен комодифікації тіла – перетворення тіла у своєрідний товар,
що закріплюється через визначені рекламні дискурси. Проаналізовано мову реклами
товарів для тіла, яку розглянуто як механізм конструювання визначеного розуміння
тіла і відповідного ставлення до нього через конкретні консюмеристські практики.

Ключові слова: комодифікація тіла, рекламні дискурси, консюмеристські практики

Погляд крізь тіло. Соціологічний інтерес до тіла та тілесності, на перший погляд,
не дуже очевидний. Як засвідчує історія, соціологію переважно цікавила можливість
розуміння дій соціальних акторів, колективна свідомість, соціальна структура суспільства,
причини та динаміка соціальних змін тощо. Більшість соціологів до 1980-х років звертала
увагу на нематеріалізовані, ментальні продукти індивідуальної та колективної взаємодії.
Їхній розгляд соціальних суб’єктів оминав факт тілесної матеріалізованості цих суб’єктів
та загалом соціальне значення тілесних практик.

Як зазначив Б. Тернер [1], однією з причин соціологічного ігнорування проблеми
тілесності є успадкування соціологією картезіанського дуалізму, який вивищує розум
та його якості (наприклад, свідомість і раціональне мислення) над тілом, що кероване
емоціями й пристрастями. Відомо, що девізом Р. Декарта було “Я мислю, отже, я існую”,
а не “Я їм, п’ю, сплю..., отже, я існую”. Людський суб’єкт таким способом визначався
не через тіло, а через розум. Одним із наслідків такого підходу став розкол між тілом,
яке перетворюється на об’єкт вивчення природничих наук, та розумом – сферою
досліджень гуманітарних наук, і соціології зокрема. Тіло внаслідок такої установки
перетворюється на невидиме для соціологічного погляду. Незважаючи на те, що тіло –
це передусім те, завдяки чому впізнають соціальних акторів, для соціологів воно тривалий
час було не більше, ніж прозорою оболонкою, не вартою особливої соціологічної уваги.

Тіло як предмет соціологічного аналізу. В останні двадцять років ХХ ст. і початку
ХХІ ст. посилюється соціологічний інтерес до проблеми тілесності та визнання значимості
тілесного опосередкування соціального досвіду. Іншими словами, тіло, його форма,
розмір і вигляд починають визнавати як важливі чинники формування самосприйняття
(ідентичності) та взаємодії із іншими. Тілесність таким чином визначено як один із
важливих медіаторів соціальної інтеракції, участь у якій передбачає засвоєння та
дотримання певних конвенцій. Зокрема, відповідність уявленню про компетентного
соціального актора засвідчена через  соціально визначені й припустимі способи поведінки
______________________
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індивіда, одним із виражень чого є контроль власного тіла. В контексті сучасних західних
культур такі природні вираження тілесного функціонування, як, наприклад, гази або
відрижка, можуть суттєво зашкодити плину комунікації, і знадобляться деякий час та
зусилля, аби її відновити та відшкодувати завдані “збитки”. Подібна “тілесна зрада”
зазвичай супроводжується явним або неявним моральним засудженням, що викликає
почуття вини та сорому індивіда за нездатність утримувати власне тіло в певних рамках.
Незважаючи на існування деяких універсальних конвенцій тілесної поведінки, більша
частина таких правил і очікувань може суттєво відрізнятися залежно від соціально-
культурного контексту та в межах специфічних демографічних і соціальних груп.

Є низка соціальних канонів тілесності, які визначають параметри тілесної
досконалості – зріст, масу, форму, колір, вигляд, запах тіла тощо. Незважаючи на те,
що в різні історичні періоди в контексті різних культур та навіть у межах тої самої
соціокультурної системи ці параметри можуть відрізнятися, їхнє загальне соціальне
значення полягає в тому, що вони є важливими критеріями оцінки особистості. Отже,
зовнішність часто відіграє роль маркера певних соціальних та індивідуальних якостей
людини. Результатом невідповідності канонам тілесності може ставати ігнорування та
моральне засудження людини. Наприклад, надмірна маса може спричиняти приписування
особі таких якостей, як байдужість до власної зовнішності, ледачість, відсутність сили
волі тощо. І. Гофман [2] писав про це як про одну з форм редукціонізму – наділення
людини певними якостями з огляду на її зовнішній вигляд. Відповідно, це може спричиняти
стигматизацію, яка виявляє себе у набутті маргінального соціального статусу та вилучення
людини з повноцінної соціальної інтеракції1. З іншого боку, відповідність і прагнення
відповідності зовнішності канонам тілесної привабливості можуть давати індивіду низку
соціальних привілеїв та переваг. Тому зовнішній вигляд і догляд за власним тілом можна
вважати виразниками соціального статусу та ідентичності людини.

Однією з форм контролю власного тіла та презентації себе як цивілізованого
соціального суб’єкта, що сприяє реальному або уявленому наближенню людини до
канонів тілесної краси, є так звана робота над тілом, яка охоплює низку практик з
гігієни, догляду за тілом, фізичних вправ, дієт тощо [3, c. 2]. Ці практики мають подвійний
зміст. З одного боку, вони сприяють догляду за тілом відповідно до офіційних (наприклад,
медичних та наукових) та неофіційних (наприклад, культурних та побутових) уявлень
про гігієну, харчування, нормальне функціонування тіла тощо, а з іншого, – тут також
задіяно “театральний” компонент, пов’язаний з необхідністю презентувати власне тіло
іншим. Отже, участь у роботі над тілом сприяє формуванню нашого самосприйняття та
сприйняття нас іншими.

Загалом сучасні соціологічні підходи до визначення тілесності можна умовно
розділити на натуралістичні та соціально-конструктивістські. Відповідно до перших, тіло
розглядають як біологічну сутність, на яку впливають соціальні та політичні контексти.
Протиставлення тіло-розум у  цьому разі зберігається. Друга група підходів трактує
тіло (його форму, розмір, досвід тощо) як соціально сконструйоване. Досліджують, зокрема,
соціально визначені ідеали тілесності та їхню зміну в часі й у контексті різних культур.
_____________________________

1 Давні греки використовувати термін “стигма” для позначення знаків, які наносили (вирізали/
випалювали) на тілі рабів, злодіїв або соціальних вигнанців . У сучасному розумінні цим терміном
позначають атрибут соціальної/культурної виключеності або меншовартості людини.
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Сучасна постструктуралістська перспектива, яка є однією з найвпливовіших у
межах сучасних соціологічних теорій, наголошує на важливості дискурсів, які
визначають та конструюють соціальну реальність. Людське тіло, відповідно, не
розглядають як природну та незмінну сутність, що існує поза мовою, яка його описує,
або поза  культурно-історичним контекстом, у якому воно перебуває.
Постструктуралістський підхід пропонує розгляд тіла як тексту та наголошує на
декодуванні його описів. Людське тіло є продуктом особливих історичних контекстів
та соціальних відносин. Воно визначено як фокус процесів раціоналізації, регуляції та
контролю. Найцікавішими та плідними в цьому напрямі є праці М. Фуко2, які розкривають
механізми творення тіл(а) та ідей про них у межах певних дискурсів.

Тіло в консюмеристській культурі. Визначальними ознаками постмодерних
ідентичностей (кінець ХХ – початок ХХІ ст.) стають соціальна та індивідуальна
дезорієнтації, розхитування стабільних/фіксованих джерел ідентичностей, а також
плюралізм соціальних значень, з яких вони сконструйовані. Вагому роль у цій ситуації
відіграє консюмеристська культура, яка, з одного боку, забезпечує фіксування
соціокультурних розумінь того, ким є індивіди, через звернення до певних стилів
споживання, а з іншого, - сприяє перевизначенню ідентичностей через розширення
спектра їхніх втілень, засобів підкріплення через відповідну споживацьку поведінку та
наголошення на ролі індивідуального вибору. Тіло, як певна стабільна основа ідентичності,
за таких обставин теоретично повинно сприяти цілісному та усталеному самосприйняттю,
однак вплив консюмеризму та візуальної культури стимулює переосмислення тілесності
з огляду на здійснення певних практик споживання та усвідомлення себе як суб’єкта й
об’єкта споглядання. Йдеться про те, що консюмеристська культура стимулює сприйняття
тіла як такого, яке потребує постійного вдосконалення, що передбачає відповідні практики
догляду за ним. Ідея вдосконалення та контролю над тілом загалом не є притаманною
лише консюмеристській культурі. Можна, наприклад, пригадати християнську мораль,
яка наголошує на обмеженні тілесних спокус задля досягнення духовних цілей, або
менеджмент тіла в радянський час, коли фізкультура, масові змагання та стандартизована
гімнастична хореографія були спрямовані на тілесний контроль і підтримку здоров’я (і,
отже, більшої віддачі) робочого класу. Природу і тіло, як її складову, трактували як
об’єкт освоєння та підкорення [4, c. 118]. Принциповим для розгляду тіла в контексті
консюмеристської культури, як зазначив М. Фізерстоун [5, c. 45], є наголошення на
трансформації зовнішності (візуального образу тіла) заради прагнення наблизити тіло
до ідеалів. Це, відповідно до П. Бурд’є [6], сприяє набуттю тілом певної цінності та
перетворенню його на фізичний капітал, який можна використовувати для отримання інших
переваг (наприклад, ліпшої роботи, кар’єрного просування, сексуальної успішності тощо).

Комодифіковане жіноче тіло. Конс’юмеристську культуру та одне з головних
джерел її просування – рекламу – часто розглядають як значимі механізми конструювання
“міфу краси” [7], який наголошує на важливості привабливої жіночої зовнішності.
Реклама пропонує світ ідеальних візуальних образів [8], символічний зв’язок із якими
конструюється через звернення до відповідних товарів та послуг. “Культ фемінінності”
[9], який проголошують у рекламі, часто акцентує на специфічних критеріях, яким
повинне відповідати жіноче тіло. До них традиційно зачислюють привабливість,
_____________________________

2 Це, наприклад, такі праці: “Історія сексуальності”, “Наглядати та карати: народження в’язниці”, “Клініка”.
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 молодість, стрункість та сексуальність. Жіноча сексуальність сама по собі може бути
товаром, особливо тоді, коли її використовують у рекламі, спрямованій на чоловічу
аудиторію. Жіноче тіло деколи відіграє декоративну функцію в рекламі, що
полягає у використанні його як привабливого фону презентації того чи іншого
товару. Прихований зміст таких рекламних повідомлень полягає в тому, що
репрезентація сексуально привабливих молодих жінок у рекламі може створювати
конотації між використанням товару та отриманням такої жінки як винагороди
для чоловіка (“жінка як приз”) [10].

Образи жіночої краси та сексуальності виявляються часто як такі, що розраховані
на так званий чоловічий погляд [11; 12]. Проте погляд не є загальною абстрактною
силою об’єктивації. Погляд несе в собі символічну владу, дієвість якої залежить від
співвіднесення соціальних позицій того, хто дивиться, і того, на кого дивляться, а також
від того, наскільки той, на кого дивляться, поділяє схеми сприйняття, крізь призму яких
його сприймають [13, c. 20]. Досвід власного тіла, наявний у кожної людини, є
результатом застосування до тіла схожих схем інтеріоризації соціальних ставлень. Він
також підкріплений реакціями інших людей, породжених такими ж схемами.
Особливістю інтеріоризації цих нормативних схем та ідеалів є те, що їхні об’єктивність
та значимість закріплені множиною медійних засобів, у тому числі й реклами, яких
майже неможливо уникнути.

З огляду на це рекламу часто розглядають як механізм, що стимулює ідею
“панопичного менеджменту” [14] жіночого тіла – постійного догляду і трансформації
його задля наближення до канонів жіночої тілесної привабливості та загалом
підтвердження власної фемінінності. Як приклад, що засвідчує цю ідею, можна навести
цитату із роману-бестселера Дж. Філдінг “Щоденник Бріджит Джонс”:

“Бути жінкою – це ще гірше, ніж бути фермером – весь час стільки потрібно
збирати врожаю та оббризкувати посіви: на ногах гарячим воском видаляти волосся,
голити під пахвами, вищипувати брови, шліфувати пемзою п’яти, зволожувати шкіру,
чистити пори на обличчі, підфарбовувати корені волосся, підпилювати нігті, фарбувати
вії, масажувати целюліт, качати прес. Виконання всього цього повинно бути настільки
добре налаштованим, що як Ви щось пропустите на декілька днів, усе знову заросте.
Деколи мені цікаво, як би я виглядала, якби залишила все на плин природи(…)” [15, c. 30].

Важливою ідеєю є те, що, окрім постійного контролю над власним тілом, “справжня”
фемінінність насправді перетворюється на постійну боротьбу із власною тілесною
природністю, що актуалізована ідеалами та бажаннями їм відповідати. Невід’ємним
елементом досвіду власного тіла в цьому разі стає переживання його (не)відповідності
соціально визначеному еталону краси. Найчастіше ці емоції пов’язані з невідповідністю
власного зовнішнього вигляду та ідеальних образів, що може виражатися як
занепокоєння, провина, сором тощо. Моральна стигматизація та засудження
невідповідності зовнішнього вигляду певним соціальним канонам може також призвести
до того, що тіло перетворюється на об’єкт власного незадоволення та ненависті.
Результатами цього стають прагнення до самовдосконалення, постійний самоконтроль і
нагляд за тілом, що деколи набуває радикальних проявів у вигляді депресій, психічних
розладів, анорексії, булімії тощо.

Стосовно сприймання таких образів жінками в більшості досліджень наголошено,
що такі репрезентації ускладнюють процес конструювання жіночих ідентичностей та
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погіршують самооцінку жінок. Ідеалізовані жіночі репрезентації в рекламі можуть
спричиняти викривлені образи фізичної краси, особливо в молодих жінок. Індустрія
моди особливо сприяє поширенню ідеї про те, що бути стрункою для жінки означає
бути здоровою та привабливою. Контроль над власним тілом перетворюється на індикатор
соціального ставлення до жінки. Н. Вулф схарактеризувала сприймання ідеальних образів
краси жінками як процес рефлексивної легітимації пригнічення (oppression), що полягає
в інтерналізації жінками їхньої меншовартісної позиції [8].

Комодифіковане чоловіче тіло. Проблема репрезентації чоловічого тіла в рекламі
є достатньо новим предметом досліджень. Це значно пов’язане з естетизацією чоловічого
тіла в рекламі та появою сексуальних образів чоловіків, що особливо стимульоване
рекламою чоловічого одягу і косметики, починаючи з середини 1980-х років.
Репрезентація чоловічої сексуальності та об’єктивація чоловічого тіла деякий час
асоціювалася з гомосексуальністю. Д. Рохлінгер [16] зазначила, що чималий вплив на
поширення еротизованих образів чоловіків у рекламі мають певні культурні зміни і,
зокрема, рух сексуальних меншин. Можна припустити й інші причини цього явища. З
економічного погляду для розширення ринку та пошуку нових споживачів такі нові
чоловічі образи (передусім у рекламі товарів для жінок) звертаються до незалежних
жінок, які заробляють та витрачають власні гроші. Також це може бути пов’язане з тим,
що для просування нових товарів рекламодавці намагаються змінити традиційні уявлення
про маскулінність через наголошення на природності чоловічого споживання товарів
для догляду за зовнішністю. Одним з наслідків поширення таких чоловічих образів
може ставати розхитування традиційного розуміння маскулінності, яке впливає на пошук
чоловіками стабільних джерел самоствердження та може актуалізувати потребу
чоловічого самовизначення через власне тіло та різноманітні тілесні практики.

Поява еротизованих образів чоловіків свідчить також про зміну в порядку погляду.
Можна в зв’язку з цим пригадати рекламу шоколадних десертів “Бонжур”, у якій
(жіноче) задоволення від споглядання оголеного чоловічого тіла символічно проектується
на задоволення від споживання рекламованих цукерок, що закріплюється в кінці
слоганом “Все заради жіночої втіхи”. Пропонування огляду чоловічого тіла суперечить
традиційній конвенції щодо того, хто дивиться, та того, на кого дивляться. Зміна
(напряму) погляду спричиняє втрату чоловіками символічної влади та отримання її
жінками. Наслідком появи таких репрезентацій маскулінності може ставати
проблематизація сприйняття власного тіла, особливо тими чоловіками, які не
вирізняються особливо привабливою зовнішністю і тілобудовою. Підвищені вимоги
щодо зовнішньої привабливості, яким важко відповідати, можуть спричиняти почуття
незадоволеності та депресії.

Дискурси тілесності в рекламі: емпірика. Проблема вдосконалення тіла є однією
з центральних тем, до яких звертається сучасна українська реклама. Результати
авторського контент-аналізу реклам, які транслювали на українському телебаченні
протягом 2006 р., яскраво підтверджують цю тезу3.

Одна з цілей дослідження передбачала з’ясування найбільш рекламованої продукції.
_____________________________

3 Для контент-аналізу телереклами, яку транслювали на телеканалі “1+1” (один із тих, що має найбільше
покриття території України та водночас є одним із найпопулярніших каналів) протягом 2006 р., застосовано
цільову чотирищабалеву вибірку (n = 1046)
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Для цього визначено такі десять агрегованих категорій рекламованих товарів: “тіло”
(реклама косметичних та гігієнічних товарів, товарів для догляду за волоссям, товарів
для гоління, парфумів, дезодорантів, товарів жіночої гігієни та продуктів для схуднення),
“зовнішній вигляд” (реклама одягу, взуття та аксесуарів (окуляри, годинники, прикраси
тощо), “здоров’я” (реклама контрацептивів та ліків/вітамінів), “харчування” (реклама
продуктів харчування, безалкогольних та алкогольних напоїв), “домівка” (реклама
господарських товарів та побутової техніки), “техніка” (реклама електричних та
електронних приладів (мобільних телефонів, комп’ютерів тощо), “автомобілі”, “розваги”
(музика, фільми, книги, журнали тощо), “сервіс” (реклама послуг і сервісу) та “інше”
(реклама товарів для дітей (немовлят), для тварин, брендова реклама тощо).

 Категорії рекламованих товарів

Харчування 
27%

Тіло 
27%

Домівка 
13% 

Сервіс
13%

Інше 
3%

Здоров`я 
8% Техніка 

4% 

Зовнішній 
вигляд 

1% 

Розваги
4%

Харчування 
Тіло
Домівка 
Серві
с Здоров`я 
Техніка
Розваги 
Інше
Зовнішній 
вигляд 

’

Відсотковий розподіл категорій рекламованих товарів (див. рисунок 1) засвідчує,
що найчастіше на українському телебаченні рекламують продукти харчування (27 %) ,
товари для догляду за тілом (27 %) та товари для домівки (13 %). Далі йдуть категорії
“сервіс” (13 %), “здоров’я” (8 %), “техніка” (4 %), “розваги” (4 %) та “інше” (3 %).
Найменш рекламованими виявилися категорії “зовнішній вигляд” (1 %) та “автомобілі”
(ця категорія за досліджуваний період не зафіксована жодного разу).

Цікавим є зіставлення таких категорій рекламованих товарів, як “тіло” (27%) та
“зовнішній вигляд” (1%). Незважаючи на їхню смислову спорідненість, яка полягає у
конструюванні зовнішності людини за допомогою безпосередньої дії на тіло або
опосередкованої його репрезентації за допомогою одягу, тілесні практики відповідно до
рекламних повідомлень наділені помітно більшою значимістю. Втручання у
функціонування власного тіла та контроль над ним засвідчує важливість дисципліни
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над власною тілесністю. Особливість такого контролю полягає в тому, що це є не лише
 і не стільки соціальний контроль, який виявляється у формі засудження або схвалення
форми і стану тіла, скільки самоконтроль індивіда. Один з аргументів на користь цієї
тези – факт прихованості практик догляду за тілом порівняно із нетілесними практиками
саморепрезентації (одяг, аксесуари). Це означає, що сам індивід є центральною фігурою
в здійсненні контролю та влади над собою. В цьому випадку влада в її фукодіанському розумінні
виявляє себе не як репресивний зовнішній механізм примусу, а є розчиненою в різноманітних
індивідуальних практиках, які відображають особливі способи розуміння (дискурси) тілесності.

З’ясувати конкретніші механізми, за допомогою яких реклама конструює такі уявлення про
тіло та відповідні практики впливу на нього, дає змогу дискурсивний аналіз повідомлень реклами.
Виконаний нами аналіз вербального наповнення тридцяти рекламних роликів4, у яких пропонують
товари для догляду за тілом, уможливив виявлення низки прийомів, за допомогою яких реклама
артикулює певні розуміння тіла та переконує потенційних споживачів у потребі придбання тих чи
інших продуктів для догляду за ним.

Загалом виокремлено чотири головні теми, до яких найчастіше звертаються в рекламі
товарів для догляду за тілом. Це  повідомлення про тіло, інформація про товар, звернення
до споживача та наголошення на додаткових перевагах використання продукту
(символічна вартість продукту). Розглянемо детальніше кожну із цих тем.

Рекламне визначення тілесності. Перш за все привертає увагу наявність активної
позиції індивіда стосовно різноманітних практик догляду за власним тілом, передбачена
в більшості таких реклам. Одним із прийомів, за допомогою яких реклама переконує в
необхідності втручання у функціонування власного тіла, є наголошення на
проблематичності “недоглянутого” тіла. Зазвичай, ідеться про низку небезпек та проблем,
які є природними за суттю, проте водночас визначені рекламою як небажані та, відповідно,
такі, які потребують якнайшвидшого усунення. Йдеться, наприклад, про “неслухняне
та пошкоджене волосся” (реклама засобу для догляду за волоссям “Gliss Kur Asia
Spa”), “чутливість зубів” (реклама зубної пасти “Sensodynе”), “чорні цятки” на обличчі
(реклама засобу для очищення шкіри “Clean and Clear”), “бактеріальний наліт на язику”
(реклама зубної щітки “Aquafresh”), “лупу, яка закрадається в твоє життя” (реклама
шампуню “Head-and-Shoulders”) тощо. Наявність подібних проблем, як припускає
реклама, може суттєво впливати на комунікацію з іншими та власну самооцінку, оскільки
робить такого індивіда менш привабливим.

Навіть тоді, коли не йдеться про тілесну проблематичність, реклама все одно
презентує тіло як недосконале й таке, що потребує постійного догляду. В рекламних
дискурсах це артикулюють, коли згадують про турботу й захист тіла, який здатні
забезпечити ті чи інші засоби догляду за ним (наприклад, “захищає колір від
ультрафіолетових променів та вимивання” (реклама  засобу для догляду за
волоссям “Gliss Kur Захист кольору 30”), “Новий “Nivea Deo Pure” - невидимий
захист” (реклама дезодоранту “Nivea Deo Pure”)). Так реклама нормалізує уявлення
про те, що недогляд за тілом є небажаним та деколи навіть небезпечним.

Реклама може звертатися до артикуляції нормативних стандартів тілесності за
допомогою використання понять “повинно”, “має”, “необхідно” тощо (наприклад,
_____________________________

4 Використовували рекламні ролики, які транслювали каналами “1+1”, “Інтер”, “СТБ”, “ICTV” та
“Новий канал” протягом грудня 2006–березня 2007 рр.
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 “Наші зуби повинні бути міцними, а ясна здоровими” (реклама зубної пасти “Новый
жемчуг”)). Посилює це повідомлення використання терміна “наші”, яке покликане
конструювати спільну ідентичність усіх тих, хто є небайдужим до стану своїх зубів,
тобто майже всіх. Отже, уявлення про здорові та гарні зуби перетворюється на
загальнопоширену соціальну норму. Так у рекламі визначають параметри, яким повинно
відповідати тіло.

Іншим способом визначення тілесності є артикуляція ознак ідеального тіла. В цьому
випадку в рекламі можуть просто наголошувати на тому, якими є еталони тілесної
привабливості, наприклад, говорити про “чисті” та “міцні, красиві, сильні зуби” (реклама
зубної щітки “Oral B Pulsar” та зубної пасти “Новый жемчуг”), “красиве волосся” (реклама
шампуню “Nivea”) або про його “блиск, еластичність та об’єм” (реклама лаку для
волосся “Taft Complete”), “чудову шкіру” (реклама крему “Nivea Visage”), “об’єм та
густоту вій” (реклама туші для вій “Volume Express Turbo Boost”) тощо, а може також
для збільшення привабливості повідомлення звертатися до лексики, збагаченої
різноманітними метафоричними порівняннями, наприклад, говорити про “сонце, яке
сяє в твоєму волоссі” (реклама шампуню “Brilliant Blond”), про його “діамантовий
блиск” (реклама фарби для волосся “Impression Plus”) або про “волосся м’яке як
кашемір” та “блискуче як перли” (реклама лаку для волосся “Taft Complete”).

Переконання у перевагах продукту. Дослідження способів, за допомогою яких у
рекламі презентують товар, дало змогу виявити достатньо широкий спектр прийомів,
які покликані стимулювати бажання та необхідність придбання того або іншого товару.

Передусім привертають увагу способи переконання в потребі саме цього товару.
Найчастіше рекламний наратив у такому разі набуває двох варіантів. Реклама на початку
акцентує на проблемі, після чого пропонує її вирішення, яке стає можливим лише завдяки
використанню цього товару. Іншою версією є артикуляція ідеального зовнішнього
вигляду та пропонування товару, який може наблизити індивіда до цього ідеалу. В таких
випадках часто використовують слова “тому”, “адже”, “отже”, “завдяки”, “не лише…,
але й…”, після яких розповідають про товар та його особливі якості (наприклад, “Надайте
віям максимального об’єму, адже це туш №1 у світі” (реклама туші “Volume Express
Turbo”)). Для акцентування на особливості та перевагах товару в рекламі можуть також
згадувати про неефективність інших засобів (наприклад, називаючи їх “звичайними”
(зубна щітка “Aquafresh знищує в п’ять разів більше бактерій, ніж звичайна щітка”),
або говорячи, що “не всі пасти однакові” (реклама зубної пасти “Sensodyn”). Деколи
з цією ж метою реклама переконує в екслюзивності товару (наприклад, вказуючи на
“запатентовані леза “Power Glide” (реклама станка для гоління “M3 Power Nitro”)
або просто називаючи товар “наш ексклюзив” (туш для вій “Volume Express Turbo
Bооst”)). Отже, на символічному рівні реклама конструює ідею про включення індивіда
в престижне коло власників ексклюзиву, яке стає можливим через придбання
“правильних” товарів.

Доволі поширеним є підкреслення в рекламі новизни товару, що передбачає
використання таких слів, як “уперше”, “нарешті”, “інновація”, “перший”, “новий” тощо
(наприклад, “Інновація “Taft Complete” - перший засіб для укладки для волосся…”,
“Перший відновлюючий догляд” (реклама “Gliss Kur Захист кольору 30”), “А тепер і
нова “Oral B Pulsar”, “Вперше кондиціонери для волосся Shamtu”). Привабливість
новизною, як можна припустити, пов’язана з удосконаленням як самого товару, так і
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практик догляду за тілом, які вони передбачають. Тобто, з одного боку, йдеться про
функціональні та практичні переваги оновлених товарів. Однак важливу роль також
відіграє обізнаність індивіда з тим, що пропонують та, якщо можливо, володіння такими
інноваціями, що потенційно позиціонує індивіда як експерта й символічно підносить
його або її соціальний статус.

Особливість товару в рекламному дискурсі може конструюватися через повідомлення
про його універсальність, тобто здатність виконувати одночасно декілька функцій (наприклад,
“блиск, еластичність та об’єм в одному лаку” (реклама лаку для волосся “Taft Complete”),
або “одночасно догляд і макіяж в одному тюбику” (реклама помади “Чорний жемчуг”)).
Такі повідомлення сприяють конструюванню уявлення про функціональні переваги цього
товару порівняно з іншими, що покликано збільшити його привабливість.

Переконання в ефективності дії товару в рекламному дискурсі найчастіше реалізують
через її квантифікацію. Це може набувати вираження відсоткового визначення
ефективності (наприклад, “відновлює та розгладжує поверхню волосся на 70%”
(реклама засобу для догляду за волоссям “Gliss Kur Asia Spa”), “…до 90 % збереження
кольору” (реклама засобу для догляду за волоссям “Gliss Kur Захист кольору 30”), “На
всі 100 %” (реклама шампуню “Head-and-Shoulders”), наголошення кількаразового ефекту
(наприклад, “знищує в п’ять разів більше бактерій, ніж звичайна щітка” (реклама
зубної щітки “Aquafresh”), робить “вії в п’ять разів об’ємнішими”, реклама туші для
вій “Volume Express Turbo Boost”) та тривалості дії товару (наприклад, “бореться з
дванадцятьма проблемами … протягом 12 годин” (реклама зубної пасти “Colgate Total
12”), “Інтенсивне зволоження … на 24 години” (реклама крему для обличчя “Nivea
Visage”), “цілий день… за будь-якої погоди” (реклама лаку для волосся “Taft Complete”)).

Доповнює та посилює переконання в якості товару використання наукового дискурсу
і специфічних термінів точних наук, наприклад “формула” (“формула об’єму” (реклама
туші для вій “Volume Express Turbo Boost”), “формула ідеального гоління” (реклама
гелю для гоління “Mac 3”), “технологія антитертя” (реклама гелю для гоління “Mac
3”), “пульс”, “енергія мікроімпульсів” (реклама станка для гоління “M3 Power Nitro”)
тощо. Можна загалом спостерігати технізацію дискурсу, за допомогою якого просувають
товари для догляду за тілом. Як приклад, можна навести назви деяких товарів для тіла
- туш для вій “Volume Express Turbo Boost” та “Telescopic”, зубна щітка “Oral B Pulsar”,
станок для гоління “M3 Power Nitro”. Цей феномен загалом можна розглядати як прояв
кіберкультури в її широкому розумінні, що передбачає поліпшення, вдосконалення
діяльності організму за допомогою технологій – в цьому випадку засобів для тіла, які
символізують ефекти, подібні до тих, що здатні забезпечити технічні засоби.

Окрім технізації, можна також спостерігати медикалізацію рекламного дискурсу.
Це передбачає використання специфічних медичних термінів і назв (“трипептид комплекс,
що стимулює вироблення власного колагену шкіри” (реклама крему “Ecolagen”),
“Інтенсивне зволоження завдяки спорідненому зі шкірою гідраміну” (реклама крему
“Nivea Visage”), “перший денний крем з аденоксином” (реклама крему “Myokine”), а
також фахового пояснення анатомічних особливостей організму та дії на нього
рекламованого товару (“Чутливість зубів – це є реакція Ваших зубів на якійсь подразник
– солодке, холодне, гаряче, кисле… Це короткотривалий біль, який після подразника
проявляється двома-трьома секундами і з часом зникає” (реклама зубної пасти
“Sensodyn”), “пульсуючі щитинки глибоко проникають в міжзубні проміжки”
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(реклама зубної щітки “Oral B Pulsar”). Отже, фахова обізнаність із власним тілом, як
передбачає реклама, є запорукою успішності у впливі на його функціонування та
контролю над ним.

Довіру до товару можна посилювати у рекламі шляхом звернення до експертної
оцінки. Поширеним прикладом цього є презентування досвіду професіоналів, які фахово
пояснюють, чому цей товар є найліпшим та як ним правильно користуватись (стоматолог
сказав, що “ефективніше буде, якщо користуватися нею постійно” (реклама зубної
пасти “Colgate Total 12”)). Згадка про професійний догляд, який може забезпечити
використання певних товарів для тіла, деколи перетворюється на рекламні слогани,
наприклад “Schwarzkopf – досвід професіоналів для Вашого волосся”. Подібні
повідомлення реклами мають принаймні два ефекти. З одного боку, вони переконують
аудиторію у правильності власного вибору, що підтверджено професійною оцінкою, з
іншого, – реклама  конструює уявлення про те, що використання того чи іншого товару
індивідом може мати такий самий ефект, як і професійний догляд. Це водночас перетворює
індивіда у фахівця стосовно практик догляду за власним тілом. Отже, можна спостерігати
професіоналізацію впливу на тіло, провідну роль у якій відіграє сам індивід.

Експертну оцінку в рекламі можуть давати також й відомі люди (зірки культури,
шоу-бізнесу, співаки, телеведучі тощо). Прикладами цього є реклами, зняті у форматі
інтерв’ю, в яких зірка розповідає про власний досвід використання того або іншого товару
(наприклад, Сніжана Єгорова в рекламі крему “Бархатные ручки”, Сергій Полховський у
рекламі зубної пасти “Colgate”, Ані Лорак у рекламі помади “Черный жемчуг” тощо).
Така реклама не лише наближає зірку до звичайних людей, розповідаючи про те, що в неї
можуть бути такі самі проблеми, а й будує символічний місток до стилю життя відомої
людини, пропонуючи всім придбати такий самий товар, яким користується ця зірка.

Переконання у нешкідливості та природності товару створюють шляхом наголошення
на рослинних компонентах, які є в його складі: “квіти лотоса”, “протеїни сої” (реклама
засобу для догляду за волоссям “Gliss Kur Asia Spa”), “алое” (реклама гелю для гоління
“Mac 3”), “паростки пшениці та соняшнику” (реклама шампуню “Brilliant Blond”).
Латентний зміст таких повідомлень віддзеркалює загальноусталену думку про шкідливість
для здоров’я штучних компонентів, які містяться в багатьох товарах для догляду за тілом,
тому наголошення на природному складі продукту, як передбачають, потенційно посилює
довіру до такого товару, оскільки свідчить про його “природність”. Одночасно ці рекламні
повідомлення можна розглядати як один зі способів легітимізації рекламою неприродних
і штучних за суттю практик втручання в функціонування власного тіла як природних,
оскільки вони пов’язані з використанням засобів природного, рослинного походження.

Реклама може також сприяти довірливому ставленню потенційних споживачів
до товару через переконання у надійності цього рекламного бренду, що може
засвідчувати, наприклад, тривала історія його існування на ринку (“Oriflame. 40 років
на службі Вашої краси”).

Привертають увагу назви товарів для догляду за тілом, переважна більшість яких є
англійською (наприклад, “Rowenta Brush Active”, “Oral B Pulsar”, “Nivea Deo Pure” тощо)
та російською (наприклад, “Новый жемчуг”, “Черный жемчуг”, “Бархатные ручки” та
ін.) мовами. Ці назви зазвичай не перекладають, що, з одного боку, є зрозумілим, бо
йдеться про власну назву, а, з іншого, – це спричиняє часткову втрату значення товару,
що закладають у його назву, і яке залишається незрозумілим для людей, які не володіють,
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скажімо, англійською або німецькою мовами. Однак деколи трапляються гібридні назви,
які поєднують декілька мов (наприклад, “Gliss Kur. Захист кольору 30” або “Dove Сяйво
Літа”), що, очевидно, покликане розтлумачити функції товару для українських споживачів.

Звернення до споживачів. Зазначимо, що в зверненні до споживачів реклама не
позиціонує їх як пасивну аудиторію, а навпаки – артикулює уявлення про важливість
активної життєвої та відповідної консюмеристської позиції. Це часто набуває вигляду
прямого звернення до аудиторії в рекламі, у якій закликають до активних дій у боротьбі
із проблемами, які атакують тіло, або в роботі над його вдосконаленням, що уможливлене
винятково завдяки рекламованому товару (наприклад, “Подобається об’ємне
волосся…?” (реклама кондиціонера для волосся “Shamtu”), “Бажаєш зберігати
свіжість та прохолоду ранкового душу протягом дня?” (реклама гігієнічних прокладок
“Discreet Ocean Breeze”)). Часто в рекламі наголошують на важливості вибору, право
якого, як акцентовано в ній, належить лише аудиторії (наприклад, “Обери свій Sunsilk
для укладки!” (реклама мусу для укладки волосся “Sunsilk”), “Це і мій вибір!” (реклама
зубної пасти “Colgate Total 12”)), та водночас реклама розповідає, як не помилитися та
обрати “найкращий” товар, яким звичайно є рекламований.

Одним із закликів сучасної реклами є протидія природним процесам та природному
вигляду тіла (наприклад, “Хто сказав, що взимку не можна мати красиву засмагу?”
(реклама лосьйону для засмаги “Dove Сяйво Літа”)). Тема протидії природі особливо
актуалізована в рекламі засобів проти старіння шкіри. Збереження молодості в рекламі
часто презентують як самоочевидну цінність (особливо для жінок), що легітимізує
відповідну боротьбу з неминучим процесами старіння, яка, як обіцяють у рекламі, може
бути достатньо легкою та успішною за умови використання рекламованих засобів
(“Ecollagen – виштовхує зморшки зсередини” (реклама крему “Ecollagen”), “Тепер
зморшки можна просто видалити. Myokine – засіб корекції зморшок… Vichy – здоров’я
для шкіри, здоров’я для життя!» (реклама крему “Myokine”)). В останньому прикладі
цікавим та водночас суперечливим є конструювання уявлення про те, що протидія
природним процесам є діяльністю, що сприяє здоров’ю.

Додана вартість. Як можна пересвідчитися, реклама засобів для догляду за тілом,
практично завжди відкрито або приховано свідчить про цінність здорового, красивого,
молодого тіла. Проте це не єдина цінність, яка артикулюється в рекламі. Досконале тіло
саме по собі має неважливе значення, якщо воно не передбачає отримання
індивідуальних та/або соціальних переваг. Тому, аби переконати аудиторію у
важливості тілесного вдосконалення, у рекламі залучають цілу низку прийомів, що
покликані конструювати символічний зв’язок між використанням рекламованого засобу
та ефектом, до якого це потенційно може призвести. Це можуть втілювати, наприклад,
через артикуляцію відчуття самозадоволення та насолоди (“Насолоджуйтесь улюбленим
кольором!” (реклама фарби для волосся “Londa Color”), гарних, приємних відчуттів
(“Відчуй настрій яскравості!” (реклама фарби для волосся “Impression”), “Ти
почуваєшся такою свіжою та бадьорою, наче щойно вийшла з душу” (реклама
гігієнічних прокладок “Discreet Ocean Breeze”), “Неперевершене відчуття чистоти!”
(реклама зубної щітки “Aquafresh”), “Відчуй ще більший комфорт!” (реклама станку
для гоління “M3 Power Nitro”), “Отримай хороші відчуття від Brilliant Blond від Nivea”
(реклама шампуню “Brilliant Blond”)), упевненості (“Вільний від лупи. Упевнений в собі”
(реклама шампуню “Head and Shoulders”)), захоплення оточуючих (“Всі в захваті від тебе,
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а ти від Maybeline” (реклама туші для вій “Volume Express Turbo”)) та навіть сімейних
цінностей (“Новий жемчуг» міцні та красиві зуби для всієї родини” (реклама зубної пасти
“Новый жемчуг”), “Найнеобхідніше для всієї сім’ї” (реклама зубної пасти “Blend-a-med”)).
Отже, реклама конструює уявлення про можливість “нетілесного” вдосконалення та
отримання низки соціальних переваг, які є результатом власне тілесного вдосконалення. У
зв’язку з цим можна ще раз пригадати ідею П. Бурд’є про тіло як фізичний капітал.

Наведений аналіз є лише спробою виявити деякі ідеї про тілесність та її соціальні
визначення, які окреслюють та конструюють в сучасній українській рекламі. Подібне
дослідження виявляє низку особливостей таких уявлень. У перспективі цей аналіз можна
доповнити врахуванням спрямованості реклами на відповідну цільову аудиторію та
детальнішим аналізом контекстуалізації, який би поєднував візуальне та вербальне
наповнення реклами. Водночас це дослідження дає змогу дійти до таких висновків
стосовно дискурсів тілесності в сучасній українській рекламі.

Передусім тіло – не просто фізіологічна оболонка, а соціальний продукт, який є
об’єктом ретельної соціальної регламентації та контролю. Природність тіла презентована
в багатьох випадках як його недовершеність, оскільки вона часто не відповідає канонам
тілесної привабливості. З огляду на це великого значення набувають практики
вдосконалення тіла як деякого незавершеного продукту, які реалізують за допомогою
множини засобів догляду за ним. На символічному рівні це набуває форми тілесної
комодифікації, тобто наближення до тілесних ідеалів через купівлю відповідних товарів
та здійснення певних консюмеристських практик. Рекламний дискурс, як можна
помітити, в цьому разі рясніє найрізноманітнішими (емоційними, ціннісними,
раціональними) способами переконання індивіда у важливості використання відповідних
товарів для догляду за тілом. Йдеться й про те, що таке “вдосконалене” тіло здатне
перетворюватися на капітал та гарантувати індивіду отримання інших бонусів (гарний
настрій, захоплення та визнання, успішність тощо). Отже, саме тіло символічно
перетворюється на товар. Рекламною схемою переконання в такому разі часто стає
втрата соціальної комунікації через невідповідність тіла/зовнішності соціальним канонам
краси та її набуття за допомогою використання рекламованого продукту. Наголосимо
також, що тілесним еталоном у цьому випадку стає сконструйоване тіло, тіло-симулякр,
покликане перевершити, перемогти та підкорити тілесну природність. Водночас таке
тіло недосяжне, однією з причин чого є його фрагментованість та зведення до окремих
частин (волосся, шкіри, нігтів, зубів тощо), що потенційно призводить до втрати почуття
особистої завершеності. Досягнення ідеального стану всіх частин тіла навряд чи є
реальним, що може стимулювати деструктивне відчуття постійної віддаленості від ідеалу,
а також кризу в самооцінці та інші негативні наслідки. Проте це не знижує важливості
прагнення досконалого тіла та відповідної роботи над досягненням цієї мети. Дисципліну
та контроль над власною тілесністю презентують як владу, яку індивід має над собою, а
також як такі, що покликані стимулювати задоволення, що його отримує індивід від
себе самого та від соціального схвалення свого комодифікованого тіла.

______________________
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ДО ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛЬНОГО НАСЕЛЕННЯ
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Лапан Т. Д.

Львівський національний університет імені Івана Франка
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Проаналізовано процес вивезення, а також умови праці й побуту українських
робітників з теренів СРСР у німецькій промисловості та сільському господарстві
Третього Райху; простежено специфіку у ставленні німецької влади й німецького
населення до остарбайтерів і примусових робітників з дистрикту Галичина. Стаття
побудована на матеріалах спогадів очевидців подій Другої світової війни.

Ключові слова: депортація, Райхскомісаріат Україна, дистрикт Галичина, Генерал-
Губернаторство, остарбайтер, примусові робітники, усна історія

Війна 1939–1945 рр. залишила глибокий слід в історії людства, зокрема в історії
українського народу. Після німецького нападу на СРСР 1941 р. радянська ідеологія
збагатилася міфом “Великої Вітчизняної війни”, який під час війни мобілізував “радянські
народи” на перемогу над ворогом. Після війни незабутні “спільні переживання” і “величаві
подвиги” були використані комуністичним режимом для плекання радянського
патріотизму, гордості за могутню державу та скріплення почуття єдності. Радянський
режим діяв так, щоб навіть політично невинні спогади не залишили в пам’яті громадян
небажані уявлення про ворога. Завдання полягало не в тому, щоб перетворити війну у
“не-подію”, а щоби сформувати таку колективну пам’ять, яка б відповідала потребам
режиму. Велика Вітчизняна війна мала стати зворушливим, але безперечно далеким
нагадуванням про успіх соціалістичної системи та її “Верховного Вождя”, якому
приписували першочергову роль у перемозі над ворогом. Війна, як історична подія,
на якийсь час мала відійти на задній план, доки підросте нове покоління, яке про неї
мало що знало, а старша генерація усуне з пам’яті негативні воєнні спогади. Тоді про
“Велику Вітчизняну війну” можна було “запустити” нову колективну пам’ять,
виготовлену за партійними вказівками (що, фактично, і було здійснено). Саме цей
факт став початком для замовчувань, напівправди або й відвертої брехні, характерної
для конструювання радянської пам’яті про війну. За час, що минув від закінчення
війни, радянські історики зробили все можливе, щоби “відкинути”/“забути” деякі
“делікатні”/“невигідні” питання з історії війни.
______________________
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Українська історична наука сьогодні розпочинає ознайомлення із багатьма новими
напрацюваннями західноєвропейської та північноамериканської наукових шкіл.
Переважно всі ці новітні напрями були пов’язані з бажанням дослідників визнати людину
і її досвід основою історії. Замість утилітарного підходу до джерел особистого
походження, з яких раніше черпали тільки загальні значущі факти соціально-політичної
історії, історики почали практикувати і застосовувати “біографічний метод”
дослідження. У підсумку акцент історичного дослідження переміщувався на вивчення
власне “людини в історії”, на безпосередній досвід в історичному процесі. Унікальність
людського досвіду й необхідність опитування свідків і безпосередніх учасників подій
та процесів для історичної реконструкції минулого привела до бурхливого розвитку
“усної історії” в Україні.

Проблематику, пов’язану з Другою світовою війною, вважали (і вважають) чи не
найбільше опрацьованою і дослідженою в історичній науці багатьох країн світу та України
зокрема. Однак достатніх підстав для такого беззастережного твердження не було і
немає. У розгляді теми Другої світової війни сьогодні є щонайменше дві не до кінця
вирішені, але актуальні проблеми. Актуальність теми зумовлена насамперед тим, що
дослідження зазначених аспектів у роки незалежності України дало змогу переглянути
багато стереотипів і міфів радянської історіографії, які створила й активно насаджувала
офіційна ідеологія того часу як в історичній науці, так і у масовій свідомості. Друга
причина, яка аргументує актуальність обраної теми дослідження, стосується використання
в аналітичній праці соціологів нових дослідницьких прийомів і процедур (методів “усної/
живої історії”, напівструктурованого інтерв’ю), які в поєднанні з традиційними
методами дають змогу переглянути й уточнити деякі твердження стосовно періоду
Другої світової війни.

Міжнародний проект збирання документальних свідчень про долі людей, яких
залучали до рабської та примусової праці під час Другої світової війни, тривав упродовж
2005–2006 рр. В Україні проведено 80 інтерв’ю. Вибір респондентів був здійснений
таким чином, щоб проаналізувати життєві історії українців - різних груп жертв нацизму.
Під час дії проекту в Західній Україні проведено 40 інтерв’ю: записано 10 відео- і 30
аудіоінтерв’ю. Респондентів відшукували двома шляхами: написанням листів до
колишніх примусових робітників (згідно з базою даних про остарбайтерів обласних
архівів), а також шляхом “снігової грудки”, тобто від респондента до респондента.

Інтерв’ю проводили українською та російською мовами. За національністю
респонденти – українці, росіяни, поляки; за віросповіданням – більшість греко-католики,
п’ять православних, один католик.

Із 40 респондентів було 22 чоловіків, 18 жінок; 20 опитаних – мешканці сіл, 20 –
сьогодні проживають у містах обласного і районного підпорядкування. Більшість
респондентів (33 особи) є корінними мешканцями Західної України, сім народжені в
інших регіонах України, а після репатріації з Райху оселилися в Галичині.

Значна частина респондентів одружена, сьогодні проживає разом із сім’ями дітей.
Двоє з опитаних “ бездітні, одна з респондентів (K. Гук) стала інвалідом, перебуваючи
на роботах у Німеччині.

Переважна більшість опитаних здобула лише початкову освіту. Дев’ятеро отримало
вищу освіту, четверо – середню базову освіту.
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Із 40 опитаних під час перебування у Райху 20 респондентів працювало в сільському
господарстві, 9 – у концентраційних таборах, 7 перебувало у трудових таборах, 2 – у
середньостатистичних підприємствах, 1 працював у шахті, 1 – у Рейхспошті.

Після репатріації з 40 опитаних 10 було заарештовано і заслано в радянські табори
Сибіру та Казахстану, двоє респондентів відправлено у трудові батальйони. Найпізніше
із-за кордону повернувся респондент О. Гандецький, який після звільнення завербувався
на працю в шахти Бельгії, в УРСР повернувся наприкінці 1948 р.1

Жоден із респондентів сьогодні не є членом українських політичних партій, але
немало опитаних були членами ОУН-УПА у воєнні й післявоєнні роки, за що арештовані
й покарані радянським режимом 2.

Більшість колишніх примусових робітників-галичан під час депортації до Райху
була підліткового віку (переважно 1922–1925 р.н.) Ми також провели інтерв’ю з дітьми,
яким на час перебування в Німеччині виповнилося від 8 до 12 років і які також були
задіяні у виконанні різноманітних робіт у Райху. На примусові роботи їх вивезли разом
з батьками (зі спогадів Г. Маєвської, М. Ряпич, брата і сестри Замлинських)3.

На підставі аналізу спогадів щонайменше двох категорій жертв нацизму: в’язнів
концтаборів (КТ) та групи остарбайтерів, ми дійшли висновку, що менш упередженим
було ставлення радянського режиму до тих радянських громадян, які потрапили у ворожі
німецькі концентраційні табори. Над пам’яттю цієї групи громадян радянські органи
безпеки також  попрацювали немало. Ця категорія людей, хоч і отримала “викривлену”
версію, але зберегла пам’ять про пережиті події. Зовсім по-іншому склалася доля так
званих остарбайтерів, бо їхні спогади ніколи не були складовою частиною офіційної
пам’яті радянського суспільства про війну [1]. Страх перед режимом, що сформувався
в післявоєнні роки, призвів до “придушення”, “свідомого забування” багатьох епізодів
з життя примусово вивезеного до Райху цивільного українського населення зі
збереженням розпливчастого й загального фону прожитих воєнних років. Протягом
радянської історії пам’ять про примусову працю в нацистській Німеччині не була сумісною
з переможною риторикою масового героїзму і патріотизму радянських людей. Праця на
території ворога, та ще й на економіку ворога, з погляду радянського режиму не могла
бути виправдана навіть примусовістю. Право на існування отримала єдина версія - версія
спротиву, як організованого, масового, так і спонтанного, але все ж свідомого шкідництва
радянських людей, особливо, на промислових підприємствах [2; 3]. Радянські історики
пояснювали примусову працю цивільного населення СРСР у Німеччині як один із
численних злочинів нацизму на окупованих територіях. Лише після колапсу всіх
комуністичних режимів була надана змога заповнити “білі плями” національних історій
на противагу спільній радянській історії за допомогою опитування безпосередніх
учасників подій війни - жертв нацизму [4]. Під час опитування більшість респондентів
зазначила, що не могла вільно розповідати про цей період свого життя в колі родини,
_____________________________

1 Записано 9 травня 2006 р. у м. Самбір Львівської обл. від О. Гандецького, 1925 р.н.
2 Записано 9 травня 2006 р. у м. Самбір Львівської обл. від О. Гандецького, 1925 р.н.; записано

15 червня 2006 р. у с. Лотатники Стрийського р-ну Львівської обл. від В. Собківа, 1924 р.н.; записано
5 липня 2006 р. у м. Самбір Львівської обл. від П. Говіщака, 1928 р.н.

3 Записано 18 червня 2005 р. у с. Борщовичі Пустомитівського р-ну Львівської обл. від А. Маївської,
1930 р.н.; записано 9 травня 2006 р. у м. Самбір Львівської обл. від М. Ряпич, 1930 р.н.; записано
25 вересня 2005 р. у м. Львові від Ю. Замлинської, 1936 р.н. і П. Замлинського, 1933 р.н.
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 друзів, знайомих. Побоювання та страх перед публічним відтворенням власного досвіду
породили свідоме применшення важливості тих чи інших подій або дистанціювання від
них, деяку заплутаність і нелогічність розповіді респондентів [1, c. 29].

Не менш важливим є і той факт, що з огляду на певні історико-політичні обставини
українське населення складалося з двох гілок: населення Радянської України і населення
Західної України, яку лише у вересні 1939 р. приєднали до Радянської України. І до
сьогодні українці, доля яких на час війни звела їх до спільного місця перебування у
ворожій державі, де вони спільно працювали у господарствах бауерів і таборах праці,
по-різному пригадують, аналізують, пояснюють цей час у своєму житті.

Історично зумовлені відмінності українських земель у складі УРСР під час Другої
світової війни закріпилися у відповідному адміністративному поділі окупованих територій
та у виразній специфіці окупаційної політики німецької влади стосовно їхнього населення.
Проаналізований джерельний та історіографічний матеріал свідчить про певні особливості
окупаційного режиму в різних регіонах України під час ведення воєнних дій, і, відповідно,
про дещо відмінне становище місцевого населення в адміністративно-територіальних
частинах, створених німецькою владою на українських землях.

Режим, запроваджений у генерал-губернаторстві (а відповідно, і в Галичині), був
ліберальніший, ніж на інших окупованих німцями українських територіях. Галичани
перебували в складі СРСР протягом найкоротшого часу – з вересня 1939 р. і до початку
німецько-радянської війни (червень 1941 р.) Німецьке керівництво робило ставку на те,
що українці Галичини, які натерпілися в короткому часі від комуністичного режиму,
добре зустрінуть німецькі війська, що фактично відповідало тогочасним реаліям. Як
згадує в мемуарах колишній голова Українського крайового комітету у Львові (згодом
Український Центральний Комітет) К. Паньківський, те, що Галичина була колись
частиною Австрійської держави, відіграло важливу роль у трактуванні німцями Галичини
й українців, що її населяли. Окрім того, генерал-губернаторство трактували не як
окуповану територію, а як складову частину “великого німецького Райху”. Це стало
важливим чинником, який визначив своєрідний статус генерал-губернаторства (включно
з Галичиною) серед інших окупованих земель. “Історія українців у генерал-губернії, –
писав В. Кубійович, – різниться від історії інших українських земель з двох поглядів:
у цій частині наших земель німецький окупаційний режим був найменш суворий, наші
втрати були тут найменші, і тут було найменше воєнне знищення” [5, c. 10–11].
Це, відповідно, значно вплинуло на формування різних соціальних статусів двох гілок
українського народу як на батьківщині, так і в Третьому Райху.

Спогади респондентів, які походять з різних регіонів України,  суттєво відрізняються
вже на початку розповіді. Опитані галичани народилися і зростали в часи польської
окупації Західної України. Дитячі та юнацькі спогади респондентів присвячені розповіді
про їхнє українське національно-патріотичне виховання, про піднесення національно-
визвольного руху загалом та поширення антипольських настроїв і заходів на
західноукраїнських землях. Українці ж зі Сходу, Центральної та частково Південної
України, які потрапили на роботу до Райху, були поколінням по-радянському вихованої
молоді. Вони зростали на ціннісних орієнтаціях радянського режиму. З одного боку,
все свідоме минуле життя респондентів (як західноукраїнського, так і східноукраїнського
населення) проведене у Радянському Союзі. Однак якщо респонденти, народжені
у Східній Україні, й сьогодні не відмовляються від радянських міфів та ідеології, то
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респонденти, які народилися, зростали і все своє життя (за винятком примусового
вивезення до Райху і, можливо, радянських таборів) прожили в Західній Україні, дуже
болісно реагують на все “прорадянське” – від радянських ідей до радянських свят
включно. Вони називають себе не інакше як українськими патріотами та індетифікуються
лише з українською національною ідеєю, українським національно-визвольним рухом.
У чому ж полягає специфіка такого становища українців?

У 1941 р., захопивши територію України, німецьке військове керівництво знищило
її цілісність. Українські землі були розділені на чотири частини. Чернігівщину, Сумщину,
Харківщину і Донбас, як прифронтові області, підпорядкували безпосередньо
військовому командуванню. Значна частина центральних і східних областей відійшла
до райхскомісаріату Україна. Західноукраїнські області – Львівська, Дрогобицька,
Станіславська і Тернопільська – на правах окремого дистрикту (округу) під назвою
“Галичина” введені в серпні 1941 р. до складу генерал-губернаторства, яке охоплювало
польські землі з центром у Кракові [6, c. 100]. Генеральна губернія була своєрідним
окупаційним адміністративно-територіальним утворенням – з погляду як територіального,
так і політичного. Вона об’єднувала такі етнічні українські землі, як  Лемківщину, частину
Посяння, Холмщину і Підляшшя, де з 18 млн місцевого населення 4,5 млн були
українцями [5, c. 11–18; 7; 8]. У липні 1941 р. декретами Гітлера до Румунії приєднано
Північну Буковину і Бесарабію, а Карпатська Україна ще з 1939 р. залишалась у складі
Угорщини.

Важливою відмінністю і специфічною особливістю вербування й вивезення українців
Галичини на роботи до Німеччини було те, що на цих теренах виникла і почала діяти
громадська інституція, створена спеціально для допомоги депортованим. У дистрикті
Галичина німецька влада дала дозвіл на існування допомогових комітетів – єдиної форми
організації для всіх національних груп – українців, поляків, євреїв. У липні 1940 р. у
Кракові створено Український центральний комітет (УЦК), який очолив В. Кубійович.
УЦК як легальна установа проводив так звану “реальну політику”, яка полягала в тому,
щоб за дотримання формальної лояльності до німецької влади зберегти українське
населення від переслідувань, захистити права українців у дистрикті Галичина (ширше
генерал-губернаторстві) перед надмірними наборами робітників до Райху, а також у
можливій допомозі галичанам у Німеччині. Наприкінці 1942 р. при відділі суспільної
опіки УЦК створено спеціальну посаду “референт опіки над робітниками в Райху”.
Цю посаду обійняв Ю. Герман; йому була підзвітна громадська організація “Комісія
опіки над робітниками” [9, c. 210]. У час великих релігійних свят (Різдво, Великдень)
УЦК організував збирання харчових посилок, святкових привітань, літератури для
українських робітників у Третього Райху. Щоб унормувати життя українських робітників
із дистрикту Галичина і генерал-губернаторства загалом у Райху, “виринала потреба
забезпечити українського робітника посвідкою, яка б доводила його українську
національність і була респектована владою” [10, c. 194]. УЦК обстоював права українців
у справі отримання паспорта українською і німецькою мовами, що надавало нашим
робітникам деякі переваги в Німеччині. Про присвоєння “виказок-аусвайс” пригадали
всі респонденти, які походили з території дистрикту Галичина. Хоч УЦК не завжди
досягав своєї мети, оскільки рух робітників був дуже великий, додавалася несвідомість
наших робітників, а також брутальність німецького керівництва, однак недооцінювати
значення цієї організації неможливо. Це була єдина організація на окупованій німцями
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українській території, яка хоча б частково, але допомагала робітникам, що виїжджали з
генерал-губернаторства (включаючи дистрикт Галичина). Можливості створення подібної
організації у Райскомісаріаті Україна не було взагалі.

Інша відмінність у становищі українців у різних окупаційних зонах полягає в
характеристиці методів депортації населення. По-перше, ця проблема безпосередньо
пов’язана з одним зі стереотипів радянської повоєнної історіографії. Згідно з нею,
вивезення українців на роботи до нацистської Німеччини було винятково насильницьким,
а роботи в Третьому Райху йменовані “примусовими”. Сьогодні важко визначити, які
методи можна вважати цілком добровільними, а які – суто примусовими. Тому надалі
ми намагалися дуже детально визначити використання добровільних чи примусових
методів депортації або їхніх гібридів (“добровільно-примусових” методів). По-друге,
визначити одну для всіх земель України цифру тих, хто виїхав добровільно, нині
надзвичайно складно, оскільки була специфіка процесу депортації населення з генерал-
губернаторства (включно з дистриктом Галичина) та райхкомісаріату Україна. Спочатку
окупаційній владі вдавалося вербувати і вивозити населення райхскомісаріату України і
генерал-губернаторства до нацистської Німеччини добровільно. Причини добровільного
виїзду українців на роботу були такі: прагнення здобути добрий фах, освіту, вивчити
іноземні мови; цікавість до життя людей за кордоном; бажання позбутися важких умов
проживання на окупованих Німеччиною територіях; дієвість німецької пропаганди; голод
і безробіття, штучно створені окупаційною владою на території Центральної, Східної і
Південної України. Політика добровільного вербування майже від початку зазнала невдачі
на всій окупованій українській території, за винятком дистрикту Галичина, який належав
до генерал-губернаторства. На це були свої причини, в яких виразно проявлялася
специфіка західноукраїнських земель. Перша з причин була історичною і полягала у
тому, що найбідніше населення краю ще з кінця ХІХ – початку ХХ ст. становило мобільні
трудові ресурси, які в пошуках праці навіть перетинали океан. Відтак “експорт” робочих
рук Галичина знала здавна, а тому й до праці в Третьому Райху галичани поставилися
спочатку цілком задовільно. Друга причина полягала в тому, що в Галичині заходи
щодо мобілізації робітників мали не такі відверто жорстокі форми, як на інших
окупованих українських територіях. Тому до середини 1943 р. (до початку масових
облав) у Галичині виїзд був переважно добровільний.

У 1943 р. потік тих, хто виїждав добровільно, і так званих примусових добровольців
вичерпав себе. У разі невідправлення до Німеччини запланованої кількості осіб у Галичині
почали застосовувати різні примусові заходи, проте вони не були настільки жорстокими,
як на інших окупованих українських землях, і їх застосовували значно рідше.

Перша фаза використання галицьких українців на роботах у Німеччині хронологічно
розпочалася не з 1941/1942 рр., а з вересня 1939 р. Початок мобілізації галицьких
українців на роботи в Третьому Райху можна пов’язати з тим, що частина галичан, які
були мобілізовані до польського війська, незадовго стали військовополоненими німецько-
польської війни, а з часом були переведені у стан цивільних робітників у Німеччині.
У війні проти Польщі Німеччина захопила в полон близько 420 тис. польських солдатів
і офіцерів. Частина з них була українського походження. Значну частину полонених
спрямували в сільське господарство і лише 6 % – у німецьку промисловість
(буровугільні й гірничорудні підприємства) [11, c. 126]. Про службу у польській армії
та участь у польсько-німецькій війні у вересні 1939 р., а також про обставини
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перебування в полоні детально згадав респондент І. Цюпко. Він, зокрема, навів цікаві
факти про німецький полон, згодом працю у сільському господарстві бауера, ставлення
якого до робітників було жорстоким, а потім – про роботу на одному з військових
заводів в Австрії4.

Іншою категорією галицького населення, яке потрапило до Райху на перших порах
війни у становище, подібне до становища іноземних робітників, були утікачі з Галичини
й Волині, які перебиралися спочатку до генерал-губернаторства, а згодом переїжджали
(добровільно і примусово) до нацистської Німеччини.

Час вивезення із території Галичини припадає на початок воєнних дій у Європі –
1939 р. і тривав до 1944 р. (так званої евакуації німецького війська з території України
і вивезення зі собою українського населення (про що пригадали брат і сестра Замлинські)5.

У середині червня 1944 р. в Німеччині працювало 325 тис. галичан, крім того, “за
даними української комісії в Берліні, ще 120 000 українців перебувало на роботах у
Німеччині” [12, c. 75].

Частину працездатного населення залучали до різноманітних робіт безпосередньо
на окупованій території. Наприклад, населення у віці від 17 до 35 років несло обов’язкову
трудову повинність у так званих будівельних службах, яку організувала і контролювала
німецька адміністрація. З ініціативи Українського Крайового Комітету для українців діяли
табори праці, які називали “Українська служба батьківщині” [13, c. 84]. Про перебування
в одному з таких таборів пригадав респондент С. Бурий6.

Нормою під час перевезення стали недостатнє медичне обслуговування, погане
харчування, брак води, неможливість справляти природні потреби, брутальне поводження
охорони транспорту, погане ставлення помічниць Червоного Хреста.

Очевидно, що подібні масові соціальні зрушення населення та його вивезення в
неволю не могли не викликати відповідної реакції з боку національного підпілля, а також
Української Греко-Католицької Церкви. У дистрикті Галичина представники бандерівської
гілки ОУН-УПА обороняли населення Західної України від мобілізації робочої сили
[14]. Українська  Греко-Католицька  Церква, активність якої була  переважно
душпастирською, також морально підтримувала галичан на роботах у Райху [15; 16].
Нічого подібного у райхскомісаріаті Україна не існувало.

Спогади, зібрані від примусових робітників з Галичини й остарбайтерів, кардинально
відрізнялися. Першою відмінністю у спогадах є той факт, що галичани не зачислюють
(не називають, не самоіндентифікують, не відносять) себе до групи остарбайтерів.
У розповіді вони, навпаки, акцентують на тому, що не були остарбайтерами, а “остами”
у Райху були тільки ті українці, яких вивезли зі східної України (Росії, Білорусії).             Під
час опитування ми провели інтерв’ю з “правдивими” остарбайтерами, тобто українцями,
яких було депортовано зі східної або південно-західної території України (спогади
М. Михайлова, В. Поплавського, Т. Кремльовської, В. Матерацької, М. Арсеньової)7.

По-друге, важливим фактом у розповідях галичан став опис того, як населення
Західної України двічі пережило прихід німецьких військ у Галичину. Першого вересня
1939 р. Німеччина напала на Польщу, що започаткувало події Другої світової війни на
______________________

4 Записано 24 червня 2006 р. у м. Львові від І. Цюпки, 1918 р.н.
5 Записано 25 вересня 2005 р. у м. Львові від Ю. Замлинської, 1936 р.н. і П. Замлинського, 1933 р.н.
6  Записано 7 травня 2006 р. у с. Підсоснів, Пустомитівського р-ну Львівської обл. від С. Бурого, 1921 р.н.
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 сході Європи. Незадовго німецькі війська зайняли і значну територію Західної Галичини
по лінію Сокаль–Львів–Стрий. Згідно з таємною угодою між Ріббентропом і Молотовим,
17 вересня 1939 р. Червона Армія окупувала Західну Волинь і Галичину, а новий
радянсько-німецький договір у Москві 28 вересня 1939 р. зафіксував кордони між
Німеччиною та СРСР уздовж річок Сяну і Бугу. Тому німецькі війська, які вже зайняли
частину Галичини, були змушені відступити з цієї території. Вдруге німці окупували
Галичину з початком війни між Німеччиною та СРСР (війни, яка в радянській історіографії
мала назву Велика Вітчизняна війна).

По-третє, респонденти наголошують на лояльній чи навіть приязній зустрічі
населенням Галичини німецьких військ. Відбувалося це тому, що радянський режим за
два роки (з 1939 до 1941 рр.) знищив тисячі українських політичних в’язнів; а український
національний рух мав спочатку надії на відновлення незалежності України як держави з
приходом німецького війська. Однак від початку німецька політика щодо України мала
ознаки окупації й колоніального трактування [17, c. 116].

По-четверте, дуже чіткою відмінністю є опис ставлення мешканців Західної України
й українців, які народилися на Східній Україні, до самого факту Другої світової війни.
Якщо для “східняків” війна була і залишається Великою Вітчизняною війною і вони й
сьогодні святкують перемогу “наших” у війні, то галичани мають цілком інше ставлення
до цього історичного факту. Вони не вважають 9 травня Днем Перемоги, оскільки
вважають, що війна для них продовжувалася до повної поразки національного підпілля
ОУН-УПА у середині 50-х років ХХ ст. від радянського комуністичного режиму.

По-п’яте, частина опитаних галичан після репатріації на батьківщину була
заарештована і заслана в радянські табори Сибіру чи Казахстану. Привід для цього був
різний. Причиною арешту і висилки могло стати перебування респондента в Німеччині
(випадок з респондентом С. Тупісем) або участь респондентів у підпільних національних
організаціях (О. Гандецький, В. Собків, П. Говіщак)8. Цікавим є той факт, як респонденти,
яким довелося побувати на примусових роботах двох тоталітарних режимів, трактують
сьогодні свій досвід. Зафіксовано дві абсолютно різні позиції щодо цього. Респондент
М. Михайлов (народжений у південно-східній Україні, сьогодні проживає в Західній
Україні) переконаний, що радянському режимові треба пробачити, “бо вони свої”, на
відміну від німецького окупаційного режиму9. З іншого боку, всі респонденти-галичани
чітко усвідомлюють, що для них як радянський, так і нацистський режими були однаково
важким випробуванням. У їхніх розповідях відсутній “свій” та “чужий” режими. Обидва
режими є чужими для західноукраїнського населення. Про це йдеться у спогадах
А. Гурної, Б. Сідельника, І. Шуль10.
______________________

7 Записано 5 травня 2006 р. у м. Львові від М. Михайлова, 1925 р.н.; записано 10 квітня 2006 р. у м.
Львові від В. Поплавського, 1922 р.н.; записано 29 квітня 2006 р. у м. Львові від Т. Кремльовської, 1925 р.н.;
записано 12 квітня 2006 р. у с. Вузлове Радехівського р-ну Львівської обл. від В. Матерацької, 1923 р.н.;
записано 25 травня 2006 р. у м. Львові від М. Арсеньової, 1927 р.н.

8 Записано 2006 р. у с. Мальчиці Яворівського р-ну Львівської області від С. Тупіся, 1927 р.н.;
записано 9 травня 2006 р. у м. Самбір Львівської обл. від М. Ряпич, 1930 р.н.; записано 9 травня 2006 р.
у м. Самбір Львівської обл. від О. Гандецького, 1925 р.н.; записано 15 червня 2006 р. у с. Лотатники
Стрийського р-ну Львівської обл. від В. Собківа, 1924 р.н.; записано 5 липня 2006 р. у м. Самбір Львівської
обл. від П. Говіщака, 1928 р.н.

9 Записано 5 травня 2006 р. у м. Львові від М. Михайлова, 1925 р.н.
10 Записано 27 лютого 2006 р. у м. Львові від Б. Сідельника, 1927 р.н.; записано 3 березня 2006 р.

у м. Львові від А. Гурної, 1926 р.н.; записано 15 серпня 2005 р. у м. Львові від І. Шуль, 1918 р.н.

Застосування усної історії як методу дослідження



170

Спільна риса сприйняття історій колишніх примусових робітників із Галичини й
остарбайтерів полягає в тому, що всі респонденти розповідають про унікальний досвід
війни, пережитий на чужій території. З одного боку респонденти розповідають про це як
про взаємовідносини “свій–чужий”, що творить головну тематичну домінанту записаних
інтерв’ю, а з іншого, “чуже” – це те, що дало їм змогу вижити під час воєнних подій.
Майже всі респонденти (переважно чоловіки) зазначили, що невідомо як склалося б
їхнє життя, якби не мобілізація на роботи до Райху11.

Важливо зазначити не лише про диференціацію респондентів за місцем праці в Райху,
а й звернути увагу на місце проживання респондента до мобілізації. Значна й різниця в
розповідях респондентів, які є представниками міської (модерної) чи сільської
(традиційної) культур.

Рабська чи примусова праця передусім асоціюються в респондентів із розлученням
з батьками, родичами, друзями, з примусовою депортацією, з незвичними побутовими
й економічними  умовами. В усних свідченнях привертає увагу постійне оперування
категорією “ми”, злиття власного досвіду з множинним досвідом інших людей [1, c. 27].

Як зазначено вище, респондентів вибирали так, щоб проаналізувати життєві історії
українців - різних груп жертв нацизму. До однієї групи зачислено цивільних робітників,
примусово вивезених на роботи до Третього Райху, до іншої - колишніх в’язнів
концтаборів. У першій групі цивільних примусових робітників виділено дві підгрупи,
які чітко відрізняються за тематикою розповідей:

1) працівники промисловості;
2) робітники сільського господарства/ рільництва (ця підгрупа є значно більшою

серед опитаних, що зумовлено специфікою перебування галичан у нацистській Німеччині).
Оскільки більшість респондентів-галичан працювала в сільському господарстві

Райху, то ми детальніше проаналізуємо саме цю підгрупу інтерв’ю. Зазначимо, що значна
частина респондентів-галичан, яким довелося працювати в господарствах бауерів, –
сільського походження. Свої особливості мав процес вивезення робочої сили з
галицького села. Нагадаємо, що по селах поширювалася практика розподілу
мобілізаційних планів, які здійснювали волосні старшини, сільські старости (війти),
представники громадських організацій (УКК), сільські священики.  Після призупинення
добровільних наборів серед галичан сільські старости (війти), мужі довір’я від УКК,
місцеві священики “лише їм відомими методами знаходили таких “добровольців”
[13, c. 85]. До добровільно-примусових акцій набору належало розсилання повісток зі
сільських рад, за якими призначали виїхати на роботи до Райху. Про те, як отримували
повістки зі сільрад, розповіли майже всі опитані. Адміністрація сіл включала до
списку мобілізованих, передусім, сиріт, напівсиріт, неблагонадійний елемент села,
багатодітні родини12. З початком війни в окупованому селі передусім порушилися
міжособистісні зв’язки, з’явилися старости/війти поліцаї, які до війни були добре
знайомими членами сільської общини, інколи навіть родичами, а згодом вони – “свої”
______________________

11 Записано 18-19 березня 2006 р. у м. Угнів Сокальського р-ну Львівської обл. від І.Осміловського,
1927 р.н.; записано 8 березня 2006 р. у м. Львові від В. Гуменного, 1923 р.н.

12 Записано 15 червня 2005 р. у с. Борщовичі Пустомитівського р-ну Львівської обл. від М. Своріня,
1928 р.н.; записано 2006 р. у с. Писарівна Бережанського р-ну Тернопільської обл. від А. Чорнобай,
1925 р.н.; записано 15 червня 2005 р. у с. Борщовичі Пустомитівського р-ну Львівської обл. від В. Максимця,
1925 р.н.
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   – складали списки молодих людей, які мали виїхати на роботи до Райху. У місті
процесом мобілізації робочої сили займалися “біржі праці”, чи “уряди праці” (як їх
називали у Галичині).

Отже, після негативних вражень від вербування, перевезення, відбору/продажу
робочої сили, галичани потрапляли в господарства німецьких бауерів. Роботу в
господарствах респонденти описали як давно відому для них. З інтересом вони порівняли
види сільськогосподарських культур, що вирощувалися, методи ведення господарства,
організацію сільськогосподарських робіт. Подив і захоплення в українців викликала
німецька сільськогосподарська техніка, дисциплінованість у виконанні різних видів робіт.
Друге місце посів опис житлових умов, деталей побуту, чіткого розпорядку робочого
дня, виконання робіт, визначених для іноземних робітників німецькими господарями.
Галичани, які народилися і зростали у селах, значно легше перенесли перебування на
сільськогосподарських роботах у Райху. Це пом’якшило кризу ідентичності, яку гостріше
відчули галичани - промислові робітники.

Спогади галичан, задіяних у промислових підприємствах (невеликих приватних
підприємствах, шахтах), цілком інші порівняно зі спогадами рільничих робітників.
Тематично їх об’єднує тільки досвід транспортування в Німеччину, всі інші сюжети
їхніх наративів, з очевидних на те причин, інші, а оцінки, зроблені в них, можуть бути
абсолютно протилежні. Для галичан, які потрапили на роботу у промислові підприємства,
головною в розповіді стала проблема голоду і пошуку засобів до існування. Саме цей
факт посів головне місце. Ця лінія є тематичною домінантою інтерв’ю “промислової
групи”. На другому місці опис житлових умов, деталей побуту, графіка робочого дня,
специфіки роботи, відпочинку. Особливою в цих розповідях є оцінка німецького
населення, а саме – тих, з ким пліч-о-пліч протягом декількох років довелося працювати
на фабриці, заводі. Співчутливе, часом доброзичливе ставлення частини німецького
населення, його допомога, підтримка, а інколи й солідарність у несприйнятті нацизму
конструюють образ “чужого” як “свого іншого” [1, c. 28]. Звичайно, у спогадах
відчувається цей контраст, однак галичани сприймали німецьке населення зі симпатією.
Саме в контексті катастрофічного становища з продуктами харчування колишні
примусові робітники пригадують співчутливе до себе ставлення, підтримку і допомогу
тих робітників-німців, з яким їм довелося працювати13.

До другої групи жертв нацизму ми зачислили в’язнів концтаборів. У  післявоєнному
Радянському Союзі до цієї категорії ставлення було інше, ніж до депортованого на роботи-
не з власного на те бажання, однак після війни в радянський історичний простір були
допущені “відредаговані” згідно з радянською ідеологією спогади в’язнів, тоді, як
остарбайтери не отримали взагалі права на збереження власної пам’яті про події війни.

Головне місце в розповідях в’язнів німецьких концентраційних таборів відведене
описові голоду і пошуку будь-яких засобів до існування. Якщо у спогадах групи
українських цивільних робітників, які працювали у промисловості, виділити символи й
образи, навколо яких групуються окремі висловлювання (наприклад “суп із брукви”)
цивільного населення. Хоча шлях українців до Райху був однаковий для цих двох груп
______________________

13 Записано 15 лютого 2006 р. у с. Суходіл Бібрського р-ну Львівської обл. від С. Головацької,
1925 р.н.; записано 2006 р. у с. Писарівка Бережанського р-ну Тернопільської обл. від А. Чорнобай,
1925 р.н.; записано 2 вересня 2006 р. у с. Путятичі Городоцького р-ну Львівської обл. від А. Гук, 1922 р.н.
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 то у спогадах в’язнів КТ це символ голоду, катування працею до смерті. Респонденти
зазначали, що не один раз задумувалися над власною смертю. Смерть була в таборі
всюди, а тому їх це не лякало. Постійний голод притуплював бажання думати. Голод не
лише фізично знищував людину, але й духовно та морально. Напівголодне існування
вело до поступового “виродження” людини в нелюдину. У спогадах цієї групи очевидною
є історія про рятівника/рятівників (такого ж в’язня чи групи в’язнів-земляків), які
допомогли вижити на початку перебування у так званих карантинних бараках табору14.
Саме підтримка на початкових етапах перебування в’язнів у таборі була для них
надзвичайно важливою. Головне місце у спогадах посідає розповідь про трудову
діяльність, опис табірного режиму, ієрархію в’язнів. Виділимо також розповіді про
міжнаціональні стосунки між в’язнями. Вагомим у наративі є опис постійної зміни
концентраційних таборів, переведення в’язнів з одного КТ до іншого, що дає
респондентам сьогодні змогу порівняти в’язничні умови ув’язнення у різних таборах15.
Дуже яскраво і детально описують респонденти день свого визволення. Для них День
Перемоги має менш важливе значення, ніж день звільнення з КТ (пригадують місяць,
день, годину звільнення).

Тема репатріації радянських громадян після війни взагалі випала із наукового
простору дослідників (як радянського часу, так і сучасних).

На відміну від інших держав, куди добровільно поверталися іноземні громадяни,
кого війна закинула далеко від дому, в СРСР була організована спеціальна система
репатріаційних органів для повернення своїх громадян (часто примусового). На політику
СРСР щодо своїх репатріантів вирішально вплинули два чинники: прагнення не допустити
нової еміграції, яка, на думку Сталіна та його прибічників, неминуче стала б знаряддям
антирадянської політики в руках певних закордонних кіл, а також безповоротні втрати
під час війни і можливість їхньої часткової компенсації репатріантами [18, c. 164]. Тому
всі особи, які потрапили за межі Радянського Союзу під час війни, мали бути
поверненими. Для цього створено відповідну систему репатріації, структуру якої умовно
можна розділити на органи зовнішньої репатріації, створені за кордоном, та органи
внутрішньої репатріації, що діяли на території СРСР.

Загальний відсоток тих, хто повернувся добровільно чи був примусово повернений
до Радянського Союзу, становив приблизно 84% від загальної кількості всіх виявлених
радянських громадян за кордоном після війни, і мав би свідчити про успішність
репатріаційної політики комуністичного режиму. Порівняємо цей середній відсоток із
тим, що стосувався України і чотирьох західноукраїнських областей (Галичини). Частка
тих репатріантів, які повернулися на західноукраїнські землі, становила лише 42% від
загальної кількості галичан, що опинилися за кордоном у вирі Другої світової війни [19].

Перші розчарування чекали на колишніх депортованих відразу після звільнення.
На їхні настрої негативно впливало безвідповідальне ставлення до власних обов’язків
радянських офіцерів, призначених до органів репатріації. До того ж, матеріально-побутове
становище в таборах репатріантів було далеко незадовільним. Інколи люди під час дощів
були просто неба, не одержували ані гарячої їжі й навіть хліба, ані медичної допомоги.
______________________

14 Записано 27 лютого 2006 р. у м. Львові від Б. Сідельника, 1927 р.н.; записано 9 квітня 2006 р.
у м. Львові від О. Дудка, 1926 р.н.; записано 19 червня 2006 р. у м. Львові від Р. Согора, 1925 р.н.

15 Записано 19 червня 2006 р . у м. Львові від Р.  Согора, 1925 р.н.; записано 9  квітня 2006 р.
у м. Львові від О. Дудка, 1926 р.н.
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  Через відсутність транспорту репатріанти змушені були існувати в таких умовах два та
більше місяців. Головні причини затягування часу перебування радянських громадян у
збірних таборах за кордоном – їхня перевірка органами держбезпеки. На кожного
репатріанта було заведено так звану фільтраційну справу, що містила, поміж іншим,
реєстраційну картку з відбитком вказівного пальця його правої руки. Окрім перевірок,
репатріантів використовували як безкоштовну робочу силу. Наприклад, репатріанти
працювали як вільнонаймані робітники в радянських військових частинах, використовувалися
для роботи при військових лікарнях, збирали врожай на німецьких полях.

Що стосується особистого пережиття добровільного чи примусового повернення
на батьківщину, то зазначимо, що в багатьох спогадах були факти, коли респонденти
намагалися оминути будь-які радянські репатріаційні збірні табори і поверталися додому
самостійно. Це, звичайно, не спростило їм життя після повернення, бо так звану фільтрацію
вони були змушені пройти в будь-якому випадку для отримання радянських документів.

Репатріантів із числа вивезених за кордон на примусові роботи можна розділити на
такі групи: а) відправлені до місця проживання (ці люди найменше постраждали від
радянської системи); б) зачислені в робочі батальйони (відбули свого роду одно-дворічне
покарання); в) призвані до радянської армії; г) використані на роботах при радянських
військових частинах і установах; д) передані органам НКВД.

Вивезення на роботи до нацистської Німеччини і репатріація в СРСР позначилася на
всьому подальшому житті цих людей. Страх перед режимом, що сформувався
у післявоєнні роки, призвів до “придушення” пам’яті про події Другої світової війни.
Для більшості з них їхня повоєнна доля була дуже тяжкою. Будучи відірваними від
рідної землі однією тоталітарною державою, після повернення додому вони зазнали
експлуатації, контролю й переслідування з боку іншої, не менш безжальної. Навіть у
тих випадках, коли репатріанти щасливо поверталися до мирного життя, вони не
позбувалися тавра “неблагонадійних”. Очевидно, мешканці Галичини ліпше від інших
громадян Радянського Союзу усвідомлювали це і здебільшого опиралися поверненню
до країни, де панував радянський режим. Для галичан навіть найгірші пережиття в
нацистській Німеччині збереглися в пам’яті у менш негативній формі, ніж повернення
та проживання в СРСР – країні комуністичного режиму.

За часи Другої світової війни з теренів України (точніше – УРСР) було вивезено/
депортовано близько 2,4 млн осіб (у тому числі близько 350 тис. осіб із західних
областей УРСР), які утворили потужне джерело іноземної робочої сили у Третьому
Райху. Велика частина цього контингенту “ це молоді кваліфіковані робітники, які
відразу досягали високих норм виробітку навіть порівняно з німецькими робітниками.
Нелюдська експлуатація робочої сили в неволі призводила до передчасного
виснаження, каліцтв, масових захворювань і травматизму, згодом – до високої
смертності. Українські робітники, які працювали у промислових підприємствах, були
залучені переважно до надзвичайно важкої, брудної, небезпечної роботи ,
ненормованої у часі, без належної охорони праці, із завищеними нормами виробітку
і заниженими нормами харчування, із жорстокими покараннями за найменші
порушення німецького порядку. У трудових таборах переважали відсутність належних
приміщень, жахливі санітарно-гігієнічні умови, постійне відчуття голоду тощо.
Недарма абсолютна більшість опитаних учасників описаних подій одностайно
називала ці часи існуванням “у неволі”, “у рабстві”.
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Згодом легітимізація цього поділу відбулася шляхом утворення на окупованих
нацистською Німеччиною землях двох відмінних частин  Третього Райху:
райхскомісаріату Україна та дистрикту Галичина у складі генерал-губернаторства.
Ці дві частини мали різні права, а їхнє населення – різний соціальний статус і по-різному
були потрактовані німецькою владою.

Водночас наголосимо, що навіть умови неволі відрізнялися для українців із
західних областей УРСР та з її східної і південної частин. Ми дійшли висновку про
необхідність розрізнення трьох гілок остарбайтерів – української, російської,
білоруської – та про вживання терміна “українські остарбайтери” стосовно робітників,
депортованих зі східних і південних областей УРСР. Що ж до українців Галичини, то
їх визначено терміном “напівприязні чужинці” (нарівні з прибалтами), які переважно
добровільно зголосилися на працю в Німеччині, або “чужинецьких робітників
непольської народності з прилучених східних земель”. Це дало змогу визначити
наявність специфічні соціальні статуси українських остарбайтерів і галицьких робітників
та детально описати їх.

Ще одна обставина, яка суттєво вплинула на перебіг подій, пов’язаних із вивезенням
до Німеччини цивільного населення західної України, полягає у такому. Для населення
(особливо найбіднішого) східної Галичини трудова міграція була протягом кінця ХІХ–
початку ХХ ст. чи не єдиною можливістю. Ще в 20-х роках ХХ ст. вони мали свої
робітничі осередки в німецьких містах. На початку Другої світової війни частина галичан,
які воювали у складі польської армії, не повернулася додому і залишилися працювати в
німців. Після окупації східної Галичини в 1941 р. багато галичан також забажало
добровільно виїхати на працю до Німеччини; отже, вони розглядали цю можливість як
традиційну для них спробу поліпшення свого становища через трудову міграцію.
На жаль, вони не усвідомили, що треба розрізняти трудову міграцію у мирні часи і в
період світової війни; війна дуже швидко призводила до перетворення сезонних
добровільних робітників на невільників.

Цивільне населення райхскомісаріату Україна чи не від початку зазнало на собі
переважно насильницьких методів набору і виїзду на працю, і тому стосовно цього
процесу доцільно вживати термін “депортація”. Переважна ж більшість українців
Галичини зголошувалася до виїзду на добровільних засадах, тому ми вживаємо
стосовно них термін “вивезення”.

Іншою відмінністю можна вважати різницю в часі запровадження примусових
вивезень (або депортації) з райхскомісаріату Україна та дистрикту Галичина:
у райхкомісаріаті Україна до насильницьких методів окупаційна влада вдалася вже з
початку 1942 р., а на теренах дистрикту Галичина такі методи почали застосовувати не
раніше середини 1943 р., коли тут розпочалися масові облави.

Українське населення, яке зосереджувалося у райхскомісаріаті Україна та
прифронтових смугах, стало головним резервуаром для промисловості нацистської
Німеччини, де умови праці й життя були найтяжчими. Українці Галичини працювали
переважно в сільському господарстві або приватних невеликих підприємствах. Отже,
скерування на важчі або порівняно легші роботи у Третьому Райху також становить
суттєву відмінність між соціальним статусом українців з різних теренів країни.

Також можна виокремити низку відмінностей у використанні українських робітників
після прибуття до Німеччини та розподілу на різні роботи. Вони стосувалися такого:
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– порівняно легших умов праці для галичан, її певної оплати, надання їм одного вільного
дня в тиждень, оплати втрати працездатності внаслідок травмування, можливостей
лікування, можливостей підвищення кваліфікації на спеціальних курсах тощо;

– ліпших, порівняно з українськими остарбайтерами, умов побуту (проживання
в окремих бараках, можливість мати свою Службу Божу, виходити за межі
таборів, одержання карток для придбання продуктів харчування, одягу і тощо,
можливість отримати відпустку, листуватися з родиною, відсилати й одержувати
посилки, можливості одруження, народження і виховання дітей тощо).

Українці Галичини повністю скористалися з можливості легалізації своїх
громадських організацій і, як уже зазначено, від початку окупації створили на теренах
краю цілу їх низку на чолі з УЦК. Завдяки діяльності цих організацій і передусім УЦК,
галицькі робітники, яких вивозили до Третього Райху, одержували відповідні документи
(аусвайси); ці ж допомогові організації піклувалися умовами їхньої праці у Німеччині
та опікувалися їхніми родинами в Галичині. Моральну підтримку вивезеним як удома,
так і в Німеччині надавала Греко-Католицька Церква. Нічого подібного у “підрадянських”
українців не було. Наголосимо, що громадсько-політичні інституції галичан досить часто
надавали допомогу й українським остарбайтерам зі сходу УРСР.

Усі ці відмінності, будучи в реальному житті на чужині досить важливими, все ж
не могли суттєво змінити положення невільного робітника. Війна зрівняла долі українців
з різних теренів і земель. Потрапивши до Німеччини, і галицькі робітники, і їхні земляки
з Наддніпров’я чи Слобожанщини ставали невільниками і підлягали експлуатації в дуже
тяжких, інколи нелюдських умовах. Однаково тяжкими для них були пересильні табори,
транспортування, праця у важкій, передусім гірничорудній промисловості, велика частка
травм і каліцтв, висока питома вага самогубств і смертності (особливо у концентраційних
таборах), жахливі санітарно-гігієнічні умови проживання в таборах тощо. Об’єднані
тяжкими умовами праці й побуту, обидві частини українських робітників тягнулися одна
до одної, намагалися підтримувати і допомагати собі чим могли. Це робили й
представники громадських організацій галичан, і окремі люди. Попри усі відмінності
українці почувалися братами і сестрами, робили все можливе, аби пережити всі страхіття
війни і повернутися на батьківщину.
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ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ УСНОЇ ІСТОРІЇ В СОЦІОЛОГІЧНОМУ
ДОСЛІДЖЕННІ ЯВИЩА КОЛАБОРАЦІОНІЗМУ В ХАРКОВІ

ПІД ЧАС ОКУПАЦІЇ 1941-1943 РР.
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Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна
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Розглянуто застосування методів усної історії у вивченнi явища колабораціонізму
за умов окупації Харкова під час Другої світової війни. Зазначено, що для вивчення
радянського суспільства наявні джерела досить незначні. Тому цінними є ті особисті
документи, мемуари, записки, щоденники тощо, що збереглися, а також матеріали
інтерв’ю та бесід з очевидцями тих подій. Наголошено, що через надзвичайну
різнорідність джерел важко змалювати  цільну картину повсякденного життя
в окупованому Харкові.

Ключові слова: усна історія, окупація, стратегії виживання.

Перемога у війні 1941–1945 рр. не просто центральний смисловий вузол радянської
історії, початої жовтневою революцією і завершеної розпадом СРСР. Фактично це єдина
точка опори національної самосвідомості пострадянського суспільства. Наприклад, у
1989 р. головною подією XX ст. 77 % респондентів Всеросійського центру дослідження
громадської думки (ВЦДГД) назвали Другу світову війну, у 2006 р. – 83 % [1, с. 164].

Ця перемога не просто завершувала війну. Вона закривала від аналізу всю тему
війни, виправдовуючи всю радянську тоталітарну партійну систему, всі військові невдачі
перших років, блокуючи будь-які спроби раціонального вивчення того періоду.

Пам’ять про війну в масовій свідомості пов’язана з величезною кількістю різних
табу і психологічних заборон. Однією з тем, що не підлягають вивченню в радянській
історіографії, була тема фашистської окупації, а якщо цю тему і порушували, то тільки в
контексті руху опору.

Тематика, пов’язана з окупаційним режимом, була небажаною з політичного погляду.
Адже на довгий час у сфері антагоністичного соціально-політичного режиму виявилася
велика частина території (1900 тис. км2) і населення (понад 80 млн) Радянського Союзу.
В умовах сталінського тоталітарного режиму з його маніакальною підозрілістю, постійним
пошуком ворога всі ці люди автоматично втрачали довіру влади, а будь-які суспільно-
політичні процеси, що відбувалися на окупованій території, окрім, звичайно,
контрольованого комуністичною партією партизанського і підпільного руху, вважалися
не належними для вивчення істориками. За словами Л. Гудкова: “За таких умов вищі
соцієтальні або загальнонаціональні цінності артикулюються тільки в екстраординарній
модальності, а саме: в подвигу, самопожертвуванні, спасінні, прориві в нову реальність
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та в зреченні від буденності й повсякденності, в нехтуванні “нормальним життям”.
Екстраординарність – модус та умова відтворення таких цінностей. І навпаки,
повсякдення не лише культурно не санкціонувалося й ідеологічно не забезпечувалося,
але й тривалий час трактувалося як низьке, руйнівне чи навіть вороже начало.
“Міщанство”, “обивательщина” – ось універсальні жупели всіх ідеологічних компаній
радянської епохи. Звісно, від “надзвичайності”, зведеної в соціально-політичний культ,
було недалеко від виправдання нескінченного масового терору” [2, с. 38–39].

У реаліях сьогоднішньої незалежної України тема війни і тема подій, що відбувалися
на окупованій території нашої країни, вносить додаткове роздратування і в без того
неспокійне суспільство. Це відбувається тому, що українське суспільство не досягло
консенсусу з оцінки учасників тогочасних подій. Тому проблеми шестидесятирічної
давності перенеслися в наш час (доля “остарбайтерів”, полонених, депортованих народів,
ставлення до діяльності ОУН-УПА). Особливе місце в цьому списку тем займає тема
колабораціонізму, тобто співпраці населення з німецькою військовою і цивільною владою.

Масштабність цього явища не дає підстав уважати проблему другорядною, а факти
поодинокими.

Сам термін “колабораціонізм” (від франц. colaboration – співпраця) саме в такому
негативному аспекті почали вживати після підписання капітуляції Франції 1940 р. В обмін
на збереження частини французької території неокупованою, де пізніше створений так
званий уряд Віші на чолі з маршалом А. Петеном, сторони проголосили колабораціонізм
політичним принципом у своїх взаємостосунках. Та оскільки  переможена  і
деморалізована Франція перебувала щодо Німеччини в нерівному становищі, то в поняття
“колабораціонізм” було привнесене суто політичне значення абсолютної військово-
політичної капітуляції перед гітлерівською Німеччиною [3–8].

Історія Другої світової війни свідчить, що з колабораціонізмом довелося зіткнутися
практично всім країнам, території яких зазнали окупації з боку Німеччини та її союзників.
Радянський Союз у цьому не був винятком.

Підґрунтя для колабораціонізму утворювало історично заплутане і додатково
загострене Версальським договором територіально-етнічне розчленування тодішньої
Європи. Довільно проведені державні кордони, що розділяли  століттями складені
єдині економічні простори, і створені штучно етнічні анклави, асиміляційна політика
державних органів багатьох країн, що отримали необмежену владу над цими
анклавами, штучне утворення мультиетнічних державних об’єднань стимулювали
нестійкість європейської міждержавної системи, живили відчуття неминучості змін.
Реакцією на все це було помітне зростання націоналізму серед етнічної більшості
відповідних країн.

Важливу роль в утвердженні відчуття неминучості й необхідності змін відігравала
соціальна напруженість, що набирала силу. Роки, які передували початку Другої світової
війни, були часом глибокої суспільної диференціації. Соціально благополучні верхи
суспільства всерйоз побоювалися, що масові народні рухи, які виступали в більшості
під лівими прапорами, поставлять під сумнів їхні панівні позиції. Звідси стійкі симпатії
цих верхів до правих екстремістів, що діяли як рішучі захисники традиційних
соціальних порядків навіть у тих випадках, коли вони, не маючи значного впливу
всередині країни, закликали на допомогу зовнішні сили, що виступали не тільки як
партнери, а і як поневолювачі.
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Німеччина, захоплюючи сусідні країни і проводячи в них окупаційну політику,
враховувала ці сприятливі для неї обставини. У деяких випадках частково були задоволені
сепаратистські прагнення окремих етнічних меншин (особливо тоді, коли йшлося про
німецькі або квазінімецькі етнічні групи – австрійців, судетських німців, сілезців,
познанських німців, так званих фольксдойче та ін.). В інших випадках надавали підтримку
спеціально відібраним меншинам, які використовували для утримання в покорі більшості.
Наприклад, серед поляків усіляко підтримувалия антиєврейські настрої, аж до прямої
провокації участі польських громадян у єврейських погромах. На поляків же
нацьковували західноукраїнське населення. В Югославії окупаційні власті всіляко сприяли
конфронтації хорватів і сербів, сербів і албанців. Для придушення партизанського руху
використовували козацькі частини (офіційна німецька пропаганда козаків уважала
окремою нацією). В Центральній Європі розпалювали ворожнечу між румунами й
угорцями, угорцями і словаками та іншими народами. У цьому разі окупаційні власті
виступали то як посередники, то як захисники або однієї, або іншої сторони.

Багато політичних лідерів колоніальних країн сприйняло А. Гітлера як визволителя
від колоніального ярма (передусім англійського та французького), тобто як свого
союзника. Війна підсилювала надії цих країн на створення власної національної держави.
Зокрема, лідер індійських націоналістів Ч. Бос дотримувався постулату: “ворог мого
ворога – мій друг” [9, с. 164]. Шукаючи підтримки, він у березні 1941 р. побував на
аудієнції у Гітлера [10, с. 247]. Потім Ч. Бос почав орієнтуватися на Японію. Подібне
прояпонське становище у війні зайняли майбутній перший президент незалежної Індонезії
Сукарно, національний герой Бірми Аун Сан [11; 12]. На початку 1942 р., коли
Е. Роммель безпосередньо загрожував британській колонії Єгипту, то не тільки майбутні
єгипетські лідери Г. Насер, А. Садат, а й єгипетські міщани і фелахи прагнули, щоб
німецькі танки якнайшвидше ввійшли в Каїр та Александрію [13, с. 345]. Отже,
поневоленими народами рухали не симпатії до Берліна чи Токіо, а ненависть до
колоніального ярма, прагнення визволитись.

Реакція німецької влади на добровільну співпрацю населення значно відрізнялася
залежно від території, колабораціонізм у військовій і політичній сфері свідомо
обмежувався німецьким командуванням. Я. Грицак зазначив, що “міра колаборації
найчастіше визначалася не поневоленими народами, а окупаційним режимом. Часто
говориться про те, що найменшу схильність до колаборації з німцями проявили поляки.
Але те, що Польща стала краєм без свого Квіслінґа і Петена, як слушно зазначив Я.
Куронь, не було виключною заслугою поляків – цього не хотіли самі німці, які дивилися
на цю країну виключно як на терен колонізаційної експансії” [14].

Цивільний колабораціонізм був поширений всюди, якоюсь мірою він був вимушеним,
але міг набувати і форми військово-політичної співпраці. З огляду на це дуже показові
слова А. Верта, англійського журналіста, що понад 25 років жив у Франції: “В окупованій
країні так чи інакше майже всі вимушені волею-неволею “співпрацювали” якоюсь мірою
з державою-окупантом. Французький робітничий клас, хоча і проти свого бажання,
сприяв німецьким військовим зусиллям, або працюючи на заводах Франції, або покірно
відправляючись на примусові роботи до Німеччини; і лише порівняно невелика кількість
робітників – одні з особистих причин, інші з відчуття патріотизму – ховалася в макі
(тобто в партизан. – С.К.). Французький клас підприємців більш-менш добровільно
“співпрацював” з німцями; селяни, можливо, брали з німців дорого, але все ж продавали
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їм продукти. Під час німецької окупації величезні статки наживали підрядчики, що
допомагали будувати “Атлантичний вал”, власники нічних шинків, ресторанів, що
забезпечувалися з “чорного ринку”, і публічних будинків, що обслуговували німецьких
окупантів. Дрібні фермери і м’ясники Нормандії, декілька років продаючи соковиті
біфштекси ресторанам, що торгували за спекулятивними цінами в голодному Парижі,
виявилися до кінця війни власниками замків або розкішних готелів на наймодніших
курортах… Без перебільшення можна сказати, що вся нова буржуазія виникла в
результаті німецької окупації” [15, с. 131].

Необхідно зазначити, що саме цивільний або економічний колабораціонізм найважчий
для вивчення. Іноді дуже складно, а то і майже неможливо виявити ту грань, яка відділяє
просту взаємодію з окупаційними властями від співпраці з ними. “Мабуть, все ж таки
не будь-яку співпрацю з ворогом можна кваліфікувати як колабораціонізм. Якби це
було так, то колабораціоністами могли б уважатися всі народи окупованих країн, зокрема
80 млн. радянських людей. Адже вони, перебуваючи під владою окупантів, не могли не
взаємодіяти або навіть не співробітничати з ними в яких-небудь формах, хоча б заради
власного виживання”, – відзначає М. Семиряга [16, с. 11]. Я. Грицак зазначив, що
“колаборація з окупаційним режимом мала різні виміри і не обов’язково означала
солідарність з ідеологією та практикою фашизму. Одні колабораціоністи робили це ради
кар’єристських міркувань чи жадоби багатства, інші ж – просто заради врятування
свого життя, ще інші – ради досягнення своїх власних політичних цілей” [14].

Проте саме цивільний колабораціонізм набув найбільшого поширення, формально
і потенційно живлячи решту форм співпраці. Масштаби ж такої співпраці були тісно
пов’язані з окупаційною політикою загарбників: “Німецька ж окупація з її досі небаченою
жорстокістю привела до колаборації у небачених досі масштабах. Фашистське
командування трактувало свої дії на Сході не просто як чергову військову кампанію, а
як війну тотального винищення (Vernichtungskrieg). Німцям не просто йшлося про
встановлення свого контролю над цією територією, а про свідоме винищення кількох
мільйонів полонених і цивільних громадян, зарахованих у категорію “недолюдей”
(Untermenschen). З огляду на особливо жорстокий характер окупаційного режиму для
жителів Східної Європи  питання не стояло: “колабораціонувати  чи  не
колабораціонувати?”, а “як вижити?”. Вибір можливостей був мінімальним. Народи
Східної Європи були буквально розчавлені між двома тоталітарними режимами” [14].

Література про колабораціонізм в Європі представлена достатньо широко. Найбільша
увага до цієї проблеми є у французькій історіографії. Стійкий інтерес зберігається в
англійській, німецькій, італійській, польській і норвезькій історіографіях, що цілком
пояснюється історією цих країн періоду війни. Досвід зарубіжних дослідників украй
корисний у разі вивчення того ж феномена на території СРСР, у тому числі і Україні,
оскільки з’являється змога порівнювати масштаби колабораціонізму в різних країнах,
простежити еволюцію в політиці окупаційних властей.

Сам по собі термін “колабораціонізм” стосовно території СРСР в західній історіографії
широко не вживають. Значна частина зарубіжних дослідників, приділяючи увагу
військовим і політичним аспектам співпраці радянського населення з німецькими
військовими і цивільними властями, схильна розглядати таку співпрацю не як
колабораціонізм, а як рух за визволення. У цьому контексті не можна не погодиться
з тезою одного з російських військових істориків М. Семиряги: “Колабораціонізм –
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поняття суто політизоване, і його неможливо вживати, не стаючи на позиції тієї або
іншої воюючої сторони” [16].

Такий же заполітизований підхід характерний і для більшої частини історичних
праць західних істориків, присвячених проблемі колабораціонізму в Україні.

Радянська історіографія також завжди була крайньо однобічною. На тему
колабораціонізму, по суті, як і на весь період окупації, було накладене табу. Дозволяли
говорити про “зрадників”, “посібників окупантів”, “антирадянських елементів” як про
поодинокі прояви співпраці з німцями. На жаль, це було далеко від реальності, адже “за
чисельністю громадян, які в різних формах співпрацювали з окупантами, Радянський
Союз стоїть на першому місці серед інших країн Європи, що піддалися окупації” [16].

Ситуація значно змінилася в останні два десятиліття. За умов ідеологічного
плюралізму і багатопартійності сучасного українського суспільства виникли умови для
перегляду смислового навантаження старої радянської історіографії, розвінчання тих її
положень, які не відповідали правді історії. Схожі процеси відбулися і в інших республіках
колишнього СРСР. Кожна історіографія пішла в самостійне плавання, де головним
чинником є не панівна раніше “соціалістична ідея”, а національна історія. З цих же позицій
багато істориків пострадянських держав розглядали й етап німецької окупації під час
Другої світової війни, причому акцент робили саме на подіях, що відбувалися на
відповідних територіях нинішніх незалежних держав. Наприклад, якщо порівняти сучасну
історіографію колабораціонізму Росії й України, то можна побачити великий інтерес в
першій до історії власовського руху; подій, що відбувалися в республіках Північного
Кавказу і козачих регіонах; кількості радянських громадян, що воювали у рядах вермахту
і СС; проблеми переходу радянських полонених на військову службу до супротивника;
історії формування і бойових дій добровольчих національних легіонів з громадян СРСР.

Особливо треба згадати книгу М. Семиряги “Колабораціонізм. Природа, типологія
і прояви в роки другої світової війни” [16]. У цій праці розглянуто практично всі аспекти
проблеми колабораціонізму в окупованих країнах, проаналізовано поведінку людей,
що співпрацювали з загарбниками, брали участь у злочинах, в збройних виступах проти
армій країн антигітлерівської коаліції.

Привертає увагу міркування автора щодо учасників колабораціонізму, ролі локальних
конфліктів, особистих мотивів людей, що брали участь у ній. М. Семиряга наголосив,
що підходи до цього явища здебільшого вкрай політизують. Однак вивчення цієї теми
повинне бути комплексним, необхідно враховувати всю сукупність чинників, проявів і
тенденцій, пов’язаних зі співпрацею громадян з окупаційними властями. Особливу увагу
автор приділив Радянському Союзу. На його думку, “колабораціонізм радянських
громадян був породжений не стільки симпатіями до фашистської ідеології і гітлерівської
Німеччини, скільки тими соціально-політичними і національними умовами в СРСР, які
були створені сталінським режимом… При цьому в поведінці частини колабораціоністів
не виключалися, зрозуміло, честолюбні і кар’єристські мотиви, а також суто психологічні
причини: страх перед лютою жорстокістю фашистів, прагнення захистити і врятувати
свої сім’ї, просто вижити в немислимо важких умовах окупації. Саме в цьому полягає
специфіка витоків колабораціонізму в Радянському Союзі, на відміну від інших
європейських країн, де частина населення підтримувала нацистські гасла “расової
близькості” (Данія, Норвегія), про “нову Європу” і деякі інші” [16].
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М. Семиряга схарактеризував феномен колабораціонізму і розрізняв його типи за
низкою положень: за дефініцією – як “різновид фашизму і практику співпраці
національних зрадників з гітлерівськими окупаційними властями”; за витоками – як
наслідок Першої світової війни, Версаля, тоталітаризму й “особистих морально-
політичних якостей представників деякої частини суспільства окупованих країн”; за
типологією – від побутових форм до “прогітлерівської політики правлячих кругів”; за
історичним місцем – як включеність у процес “не тільки окремих осіб, а і цілих соціальних
шарів і урядів”; за наслідками – як нанесення шкоди руху Опору, продовження війни,
збільшення кількості жертв. Автор розрізняв чотири форми співпраці: побутовий для
виживання і, власне, той, що став предметом дослідження – колабораціонізм як
“особливу систему поглядів і їхнє практичне втілення на користь гітлерівської Німеччини,
в збиток своїй батьківщині: адміністративний, економічний і військово-політичний”.

До речі, частина дослідників запропонувала дещо інші типології форм
колабораціонізму. Наприклад, С. Кудряшов виділив військове, політичне й економічне
співробітництво [17, с. 89–91]. М. Раманічев назвав на чотири форми колабораціонізму:
політичний, адміністративний, господарський і військовий [18, с. 293].

Зазначимо, що серед дослідників проблеми колабораціонізму немає єдиної думки
також щодо кількості радянських громадян, що пішли на службу фашизму. За даними
М. Гарєєва, в різних охоронних, каральних частинах, у РОА (Русская Освободительна
Армия) та інших націоналістичних формуваннях було близько 200 тис. осіб, з них у
бойових озброєних формуваннях – понад 100 тис. [19, с. 49].

За підрахунками Л. Рєпіна, проведеними на підставі документів військового архіву
в Потсдамі, служити в німецьку армію пішли не більше 180 тис. радянських громадян,
з них приблизно половина – військовослужбовці, а інші – з цивільного населення [20].

За національним складом і назвою формувань кількість добровольців була
розподілена так: кавказькі і “туркестанські” батальйони – 40 тис. осіб, дивізія СС
“Галичина” – 10 тис., з’єднання і частини РОА – 28 тис., козачі частини – 10 тис.,
будівельні і робочі батальйони – 15 тис., зенітні частини ППО – 5 тис. осіб. Усього –
108 тис. осіб [20].

У цих підрахунках нема відомостей про “хіві” (добровільних помічників) і
допоміжну поліцію. Повніші дані наведені у фундаментальній праці, що нещодавно вийшла
з друку – “Велика Вітчизняна війна. 1941–1945”, де стверджено, що до початку 1943 р.
у вермахті налічувалося до 400 тис. “хіві”, у службах з підтримки порядку – 60–70 тис.
радянських громадян і до 80 тис. – у “східних батальйонах” і “східних легіонах”. Усього –
540–550 тис. осіб [21, с. 470].

Значна розбіжність у цифрах свідчить, що ця проблема має потребу в подальшій
розробці, уніфікації методики дослідження, а також глибшому аналізі наявних документів.

На жаль, сучасна українська історіографія колабораціонізму не може похвалитися
такими всеосяжними працями, як дослідження М. Семиряги, хоча кількість праць, у
яких осмислюють процеси, що відбувалися в нашій країні в період окупації, у тому
числі й ті або інші форми співпраці з окупантами, наразі обчислюють сотнями.

На  відміну від істориків Росії, де головна  частина  праць, присвячених
колабораціонізму, так чи інакше пов’язана з армією генерала Власова й іншими
військовими формуваннями, що безпосередньо підкорялися керівництву Вермахту та зі
зброєю в руках боролися проти сил країн антигітлерівської коаліції, коло інтересу
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українських істориків головно зосереджено на історії боротьби ОУН та УПА й подібних
організацій, чия діяльність не може так однозначно, як діяльність РОА генерала Власова,
бути названа колабораціонізмом.

Підтвердження цієї позиції є у М. Семиряги, якого важко запідозрити в симпатіях
до українського націоналістичного руху: “Пошук Власовим союзника, та ще такого
одіозного, як Гітлер і його спільники, свідчив про те, що він не вірив (і не без підстав)
у те, що його підтримає населення окупованої території СРСР, якщо він спробує
розвернути в радянському тилу партизанську боротьбу. А по-друге, з подій того ж часу
ми знаємо, як мужньо, без яких-небудь союзників і з мізерною надією на перемогу
впродовж довгих років війни і навіть після неї билися за свободу і національну
незалежність Організація українських націоналістів під керівництвом С. Бандери та її
Українська повстанська армія. Це потрібно визнати незалежно від того, як ми оцінюємо
цілі і методи бандерівців» [16].

Цієї ж позиції дотримується і більшість сучасних українських істориків, зазначаючи
той факт, що ОУН, створена у 1929 р. для посилення опору антиукраїнській політиці
“пацифікації”, яку проводили польські власті на західноукраїнських землях, після 1939 р.
продовжувала боротися проти комуністичного тоталітаризму. На думку М. Коваля,
“союз ОУН з нацистами в цілому відповідав практиці, що склалася на міжнародній
арені в другій половині 1930-х років. З Гітлером хотіли порозумітися уряди багатьох
країн Європи. Сталінський уряд навіть уклав з нацистами пакет таємних договорів, які
з погляду міжнародного права вважалися і вважаються злочинними… Тому немає
правових підстав тлумачити як “чорну зраду” знаходження спільної мови між оунівським
керівництвом і нацистськими лідерами. Адже оуновці не присягали на вірність радянській
владі. Питання ж про те, чи не зраджували вони свій народ, йдучи в ім’я своєї ідеї на
союз з третім рейхом, такою ж мірою торкається Сталіна з Молотовим” [22, с. 95]. Інший
український історик В. Сергійчук навів звернення керівництва УПА до польського
населення, видане вже після поразки гітлерівців: “Питання українців-“коляборантів”, що
співпрацювали з німцями, є зовсім відсепароване й немає нічого спільного з УПА і взагалі
з українським визвольним рухом. Були такі українці, але їх було менше як між росіянами,
поляками чи французами, де вони перебували в постатях так званих фольксдойчів.
Український визвольний рух плямував їх і поборював як національних зрадників так, як
сьогодні поборює нових зрадників – більшовицьких коляборантів” [23; 24].

Інститутом історії України НАНУ в 2005 р. було оприлюднено Фаховий висновок
робочої групи істориків при Урядовій комісії з вивчення діяльності ОУН і УПА
“Організація українських націоналістів і Українська повстанська армія”, у якому на
достатньо високому рівні дано оцінку українському визвольному рухові часів Другої
світової війни. Зазначено, що в німецьких документах “на зламі 1941-1942 рр. з’явилася
рубрика “Український рух опору”. Його складовими частинами німецькі експерти
називали ОУН(б) і ОУН(м), а також загони отамана Т. Боровця-Бульби, котрий пов’язував
себе політично з Державним центром УНР. Найбільш активними учасниками руху опору
визнавалися бойовики ОУН(б) і бульбівці. З числа членів ОУН(м) до учасників руху опору
можна віднести тільки тих, хто гуртувався навколо О. Ольжича. Голова ПУН А. Мельник
та його найближче оточення залишалося фактично на пронімецьких позиціях” [25, с. 19].

Маємо визнати, що історіографія ОУН-УПА сьогодні є якнайповнішою і відображає
різні сторони діяльності цієї організації. Іншими актуальними темами, що пов’язані з
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відносинами між населенням України і окупантами, є такі: тема економічної політики
Німеччини на українських землях; депортація цивільного населення України на роботу
до Німеччини і роль в цьому органів місцевого самоврядування, управ, поліції тощо;
участь органів місцевої влади і поліції в геноциді єврейського народу; боротьба між
радянськими партизанами і націоналістичними загонами; ставлення різних конфесій до
окупаційних властей; аналіз структури органів місцевої влади в різних регіонах України
під час окупації; кількість українців, що воювали в частинах вермахту та СС; повсякденне
життя в умовах окупації; ставлення окупантів до представників різних верств
українського населення і до представників національних меншин. Особливу категорію
становлять праці, в яких досліджено ті соціально-політичні й національні умови в СРСР,
створені сталінським режимом, що певною мірою зумовили форми і методи радянського
колабораціонізму. На достатньо високий рівень вийшли регіональні дослідження, у яких
велику увагу приділяють у тому числі й об’єктивнішому висвітленню німецької
окупаційної політики та її невід’ємної складової – залученню до співпраці частини
цивільного населення, взаємодії з органами місцевого самоврядування тощо. У Харкові,
це зокрема, дослідження А. Скоробогатова [26 – 30] та Р. Рибальченко [31; 32], в яких
розглянуто різноманітні аспекти життя окупаційного Харкова .

Майже в усіх працях сучасних українських дослідників так чи інакше зазначено,
що не можна порівнювати ситуацію в Західній Європі чи Росії з ситуацією в Україні:
“слід розрізняти колабораціонізм націй, які мають державність, і колабораціонізм націй,
які її не мають. Українці не мали державності, і для них німецька окупація була так само
огидною, як і радянська. У цьому випадку народ опинився між двома вогнями,
вибираючи з двох зол менше” [33].

Аналіз сучасної історіографії колабораціонізму залишає більше питань, ніж дає
відповідей. На перший план тут виходить виявлення суті колабораціонізму, його місця й
ролі у вітчизняній та світовій історії, вивчення динаміки і соціальних підстав
колабораціонізму. З цим тісно пов’язані питання соціальної структури учасників цього
руху, їхніх цінностей і вірувань, які несли на собі відбитки життя при радянській
тоталітарній системі, що склалися до початку 1930-х років.

Сучасні тенденції в історичній науці засвідчують насамперед необхідність вироблення
нових теоретичних і методологічних підходів щодо вивчення історичних процесів в
Україні, у тому числі й колабораціонізму частини населення з окупантами в період
Другої світової війни. Л. Гудков писав: “Табуйованість і нераціоналізованість розуміння
та сприйняття війни призвели до того, що увесь її тягар, людський страх і біль заганялися,
так би мовити, у “підсвідомість” суспільства. Це наче “сліпа пляма” його офіційної
пам’яті. Навпаки ж, символіку перемоги занесено до традиційних конструкцій державної
свідомості, які забезпечують пріоритет усіх “державних інтересів” та масову “готовність”
пасивно перетерпіти будь-яке лихоліття” [2, A. 38–39].

Вихід з кризи історичного мислення потребує посилення уваги до розробки питань
теорії історичного знання. Сьогодні історіософія повинна рішуче потіснити фактографію,
потрібен не лише пошук нових фактів, а й, що і є головним, їхнє осмислення.
Переосмислення історії має починатися з її теоретичних основ – предмета історичної
науки, її функцій, принципів, головних напрямів тощо.

Уважаємо, що в цьому сенсі перспективним є напрям міждисциплінарних
досліджень історії, передусім історико-соціологічних.
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За роки існування історичної соціології сформувалося безліч поглядів на її
специфіку: навіть у публікаціях, які претендують на право бути історичною соціологією,
нерідкісні крайнощі. Одні автори тяжіють до історії, відводячи соціології місце
інструментарію, інші вирішують суто соціологічні завдання, ігноруючи історичний
контекст.

Різні грані підходів, що здійснюються в рамках індивідуально тлумаченої історичної
соціології, багатогранність функцій і мети праць з історичної соціології відображають
практику постановки і вирішення широкого кола завдань.

З теоретичного погляду необхідність соціологічних праць на історичну тематику
пояснюють прагненням глибше зрозуміти процеси, що відбувалися в нашому суспільстві
в різні історичні періоди. Як зазначав Н. Еліас, “яким був історичний шлях суспільних
форм, можна зрозуміти тільки на підставі орієнтованого на факти і насиченого емпіричним
матеріалом дослідження” [34, с. 56]. Це, відповідно, не тільки допомагає по-новому
осмислити сучасний стан суспільства, а й дасть змогу простежити етапи його розвитку
в історичній перспективі, зрозуміти багато соціальних явищ сучасності та минулого в
контексті історичних подій. М. Романовський писав, що “історична соціологія забезпечує
єдність аналізу минулого, сучасного й майбутнього часового континууму соціологічного
теоретизування та емпіричних досліджень за допомогою включення історичного
минулого до аналізу досліджуваних об’єктів” [35, с. 119].

У процесі вивчення багатьох аспектів історії нашої країни саме проблема отримання
емпіричного матеріалу та достовірного фактажу, на підставі яких Н. Еліас закликав
досліджувати історичний шлях суспільних форм, є найгострішою.

Думка  П. Томпсона , що головною проблемою для вивчення колишніх
соціалістичних країн стало не стільки знищення письмових документів, скільки
масштабність наявних у них недостовірних і перекручених даних, не викликає сумніву.

Однак необхідно визнати, що для вивчення радянського суспільства зсередини, не
з боку влади, а з боку людини – джерела досить незначні. У радянській державі в
ХХ ст., коли існував жорсткий пресинг і придушення будь-яких свобод, люди просто
боялися говорити й тим більше писати про свої думки. Постійні доноси, стеження,
репресії не спонукали до щоденникового “діалогу із самим собою”. Тим ціннішими є ті
джерела біографічних даних – особисті документи, мемуари, записки, щоденники тощо,
що збереглися до цього часу, або матеріали інтерв’ю та бесід з очевидцями тих подій.
Біографічні документи апріорі суб’єктивні. У цьому їхня особливість і головне
достоїнство, що дають змогу наблизитися до осмислення людьми своєї історії,
повсякденного життя, виявляти особливості менталітету. Інші види джерел, найчастіше
створювані різними чиновниками та діловодами, написані з позиції держави, і людина в
них є об’єктом здійснення її владних повноважень.

Загалом, як зазначив І. Девятко, “відмінністю біографічного методу можна вважати
більшу сфокусованість на унікальних аспектах історії життя людини (іноді групи, організації)
і на суб’єктивному, особовому підході до описання життя людини, кар’єри, історії кохання
та ін. В центрі уваги соціолога тут з’являється документальне, або усне, опис події з погляду
самого “випадку”, тобто ті відомості, які в медицині називають суб’єктивним анамнезом”
[36, с. 23].

Що ж можна чекати від використання біографічного методу в дослідженнях з історичної
соціології? М. Рустін відповідав на це питання так: “Уявляється, що будуть знайдені зв’язки

Застосування методів усної історії
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між індивідуальними історіями життя і ширшими рамками їх розуміння. Там, де біографічні
дослідження обмежені вивченням і прославлянням індивідуального життя як такого,
малоймовірно, що вони можуть стати прийнятним і привабливим об’єктом дослідження.
Дуже багато біографій, дуже багато специфіки, дуже багато відмінностей для їхнього тонкого
аналізу й опису, щоб їх запам’ятовувати самих по собі. Соціальні дослідники, з властивою
їм схильністю до розуміння репрезентативних або типових соціальних фактів, загалом згодні
з такою думкою. Підхід, який зводиться до узагальнення фактів, має ті ж обмеження і там,
де ці факти торкаються суб’єктивного досвіду, історій життя або усної історії. Розуміння
включає привнесення значень, виявлення причинного зв’язку, типологію, а не просто
детальний опис [37, с. 14].

Тому першорядні проблеми якісної біографічної соціології полягають, з одного боку, у
необхідності збереження переважно соціологічних рамок аналізу, з іншого, – у демонстрації
того, що первинне знання соціальної структури і процесів можна отримати на підставі
вивчення індивідуальних історій життя. Потрібно довести, що соціологічна теорія може
розвиватися, ґрунтуючись на вивченні індивідуальних випадків, на противагу звичній
соціологічній практиці, коли індивідуальне життя постає як таке, що має зміст, тільки будучи
вписане в рамки соціологічних категорій, що вже утвердилися. Доцільно пам’ятати, що
нам треба знайти відповідь на питання, сформульоване М. Вебером: “Які мотиви примушували
і примушують окремих “функціонерів” і членів певного “співтовариства”, поводитися так,
щоб таке співтовариство виникло і продовжувало існувати?” [38, с. 620].

Щоб методологія залишалася соціологічною, необхідно довести, що життєва траєкторія
або індивідуальний спосіб існування є соціально репрезентативними. Це дасть змогу
зрозуміти – шляхом побудови висновку або виявлення подібності – інші подібні випадки,
що стосуються того ж виду. Первинною точкою відліку, основою в разі побудови висновків
і визначення подібностей та розходжень є індивідуальний суб’єкт. У цьому контексті
Н. Козлова зазначила, що “можна за індивідуальним документом реконструювати картину
світу того, ким він вироблений, а отже, говорити про суспільство загалом” [39, с. 15].

Потреба в новому прочитанні історії з’явилася за ситуації, коли держава перестала бути
універсальним суб’єктом історичного процесу і через це не може вже повністю забезпечити
ідентифікацію індивіда в історичному просторі внаслідок створення метанаративів
національно-державного рівня. Реальність складна і багатоманітна, а головна цінність
біографічного методу, в тому числі й усної історії, бачитися в здатності відтворення
різноманіття думок, неоднозначності ставлення до минулого в свідомості людей.
Конструювання суб’єкта, що вивчається, повинне дати нову основу для самоідентифікації
індивідуума й для толерантного ставлення до “Іншого” саме через його розуміння як “Іншого”
на базі компаративних підходів.

Виконання такого великого й складного завдання, як виявлення причин та умов,
які штовхали людей до співробітництва з окупаційною владою та створення, можливо,
досить умовного, соціального портрета колабораціоніста, є непосильним завданням без
надання слова свідкам тих подій.

Необхідно наголосити, зокрема, що через надзвичайну різнорідність джерел важко
намалювати цільну картину повсякденного життя в окупованому Харкові. Тому завдання
бачимо в тому, щоб змалювати в соціологічному дослідженні різні стратегії виживання
населення на зайнятій окупантами території, причому оцінки тим чи іншим стратегіям
будуть дані самими свідками тих подій за допомогою методів усної історії.

Крижний С.Г.
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OCCUPATION OF KHARKIV IN 1941-1943

S. G. Kryzhnyj

V.N. Karazin National University of Kharkiv

The article elaborates the application of the oral history methods in the study of
the collaborationism in the city of Kharkiv during World War II. Author underlines the
crucial role of the study of private documents, letters, diaries and interviews with the
participants of these events because of the lack of satisfying sources of information on
collaborationism. The survival strategies of the people living under the Nazi occupation are
the central subject of analysis.
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АНАЛІЗ СИМВОЛІКИ ГРОШОВИХ ЗНАКІВ
ЯК ЗАСІБ ВИВЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ІДЕОЛОГІЇ

С. В. Гейко

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
sv616@rambler.ru

Знайдено нові підходи до вивчення особливостей ідеологічного конструювання в
умовах соціокультурних трансформацій. Обґрунтовано доцільність аналізу символіки
грошових знаків для вивчення процесу формування сучасної української державної
ідеології, що здатен перевести проблематику вивчення ідеології у площину аналізу
конкретних її втілень.

Ключові слова: грошові знаки, державна ідеологія , символічна система,
соціокультурні трансформації.

Упродовж п’ятнадцяти років існування України як незалежної держави не вщухають
дискусії про те, якою саме повинна бути її державницька ідеологія. Переконання щодо
шкідливості будь-якої ідеології, особливо ж державної, характерні для початку 90-х
років, коли актуальним було питання про звільнення суспільної свідомості від
комуністичної ідеології, змінились перманентним пошуком фундаментальних принципів
нової державної доктрини. Незавершеність цього процесу, концептуальна невизначеність
у створенні стійкої та доцільної теорії чи доктрини державного та національного розвитку
не сприяють консолідації нації, конструюванню основ суспільної безпеки та соціального
прогресу. “Відсутність офіційної державницької ідеології (як ідеології держави) спонукає
не до консолідації суспільства, а до його розшарування за національними, мовними,
релігійними та культурними ознаками. Розколотість держави за наведеними параметрами
неухильно призводитиме до взаємної опозиційності, протидії чи навіть протистояння
виокремлених (відсепарованих) національно-культурних сегментів поки що цілісної
держави” [1, с. 356]. За таких обставин надзвичайної актуальності набуває питання
вивчення різноманітних аспектів ідеологічного конструювання сучасної української
держави. Крім того, це питання набуває гостроти саме сьогодні, коли, з одного боку,
процес формування нових ідеологічних засад досить затягнувся у часі, а з іншого, –
наростає конфронтація між політичними елітами, населенням окремих регіонів, немає
єдності у питанні пріоритету зовнішньополітичних орієнтацій.

Зазначимо, що вітчизняні дослідники  цієї проблематики  В. Бурлачук,
В. Андрущенко, Л. Губерський, М. Михальченко приділяють увагу насамперед
причинам несформованості в Україні фундаментальних основ державної ідеології,
говорячи про ідеологію загалом і не аналізуючи детально тих чи інших конкретних її
______________________
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проявів. Досить поширеним є твердження про сучасний стан речей як  “деідеологічний
період” української історії.

Водночас, на нашу думку, незавершеність процесу формування державної ідеології
не є відченням того, що сучасна українська держава існує без ідеології. Адже сам
процес державотворення неможливий без створення більш-менш обґрунтованих
ідеологічних конструктів, хоча вони можуть бути не досить стійкими як у суспільній
свідомості, так і на рівні офіційних доктрин. “Держава в будь-якому разі змушена шукати
загальнонаціональні духовні орієнтири, спроможні консолідувати суспільство”
[1, с. 361]. Нестійкість та постійна трансформація ідеологічних конструктів на стадії
націо- і державотворення зумовлює, на наш погляд, необхідність застосування особливих
засобів для вивчення сутнісних характеристик головних засад української державної
ідеології. Одним з таких засобів є аналіз символіки грошових знаків.

Гроші як особливий товар, здатний установлювати не лише економічні, а й соціальні
зв’язки, протягом досить тривалого часу є об’єктом вивчення економічних та
соціогуманітарних дисциплін. Проте якщо для вчених-економістів гроші – це передусім
відображення товарно-грошових відносин тієї чи іншої епохи, то для істориків та
мистецтвознавців вони – джерела знань, вивчення яких допомагає глибше і грунтовніше
висвітлити історичні події, перипетії політичної боротьби і зміни політичних режимів тієї чи
іншої країни, особливості її господарського розвитку, а також культури та мистецтва. Саме
цим цілям підпорядковане вивчення істориками та культурологами символіки грошових
знаків, яке, до того ж, досить часто є описовим. Історики, культурологи та мистецтвознавці
досліджують символіку грошових знаків перш за все як допоміжний матеріал, який ілюструє
історичні події, розвиток матеріальної та духовної культури країни чи регіону.

Стосовно дослідження грошей у соціології треба зазначити таке. Їх вивчали такі
вчені, як К. Маркс, Г. Зіммель, К. Поланьї, Е. Гіденс, С. Московічі, М. Маклюен,
Ж. Бодріяр. Ці дослідники розглядали гроші передусім як засоби соціальної комунікації,
наголошуючи на тому, що вони – це універсальна мова, універсальний код, що
“встановлює комунікацію різноманітних сфер соціального життя сучасного суспільства”
[2, с. 9]. На противагу їм американська дослідниця В. Зелізер розвинула концепцію, за
якою в сучасному суспільстві гроші втрачають свою універсальність, набуваючи
натомість множинності [2, с. 9]. Проте, на думку Н. Зарубіної, “концепція множинності
грошей” В. Зелізер не скільки заперечує утверджену в соціології концепцію універсальних
грошей..., яку розвивали К. Маркс, Г. Зіммель та інші, скільки доповнює її” [2, с. 12].
Водночас усі ці дослідники розглядали гроші як знаки або ж символи ринку, які
відображають (або, за Ж. Бодріяром, відображали до епохи постмодерну) обмінну
вартість [2, с. 6]. Питання ж вивчення символіки грошових знаків як соціокультурного
феномена, що є втіленням державної ідеології, і досі недосліджене.

Для окреслення підходів до цієї проблеми доцільно, на наш погляд, звернутись до
ідей американського дослідника К. Ґірца. Згідно з К. Ґірцем, вивчення символів та
символічних структур спроможне наблизити нас до розуміння сутності ідеології, її
соціальних джерел та наслідків. Як зазначив дослідник, підходи до вивчення соціальних
чинників ідеології – теорія інтересу і теорія напружень – не є достатньо продуктивними
для вирішення зазначених завдань. “Для першого підходу ідеологія – це маска і зброя;
для другого – симптом і ліки. У теорії інтересу ідеологічні заяви розглядаються на фоні
загальної боротьби за вигоду; в теорії напружень – на фоні постійних зусиль виправити
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соціально-психологічний дисбаланс. Згідно з першою, люди весь час прагнуть влади;
згідно з другою – весь час позбавляються тривоги” [3, с. 236]. Функціонально обидві
теорії не є переконливими через відсутність ґрунтовної концепції процесів символічного
утворення. “Дуже багато говориться про емоції, які “знаходять символічний вихід”, або
про “відданість відповідним символам” – але дуже мало розуміння, як же це насправді
відбувається. Зв’язок між причинами ідеології та її наслідками здається випадковим,
тому що поєднуючий елемент – автономний процес символічного утворення – практично
замовчується. І теорія інтересу, і теорія напружень від аналізу джерел переходять одразу
до аналізу наслідків, не досліджуючи серйозно ідеологію як систему символів, які
взаємодіють, як структуру смислів, які взаємодіють між собою” [3, с. 243]. Аналіз
символів у цьому випадку є, за К. Ґірцем, простим зівставленням власне символів з
тими наслідками, які вони нібито відображають, або з тією соціальною дійсністю, яку
вони нібито викривлюють. “Прямолінійне уявлення про чужий розум залишає соціологу
всього два – однаково неадекватних – пояснення ефективності символів: або вони
обманюють необізнаних (теорія інтересу), або збуджують немислячих (теорія напружень).
Навіть не розглядається та можливість, що сила символу полягає в його здатності осягати,
означати і повідомляти соціальні реальності, які не піддаються обережній мові науки, що
він передає складніший смисл, ніж передбачений буквальним розумінням” [3, с. 247].

І оскільки, за К. Ґірцем, символ – це передусім конкретне втілення ідей, ставлень,
суджень, прагнень чи переконань, яке, до того ж, досить часто є складовою особливих
символічних систем, що завдяки тонким, іноді неявним різноманітним зв’язкам
поєднуються із соціальною реальністю, тоді й аналіз подібної системи “змушує
прослідковувати різноманітні зв’язки між нею і соціальною реальністю, тому підсумковою
картиною виявляється конфігурація різнорідних смислів, взаємодія яких і створює
виразну й риторичну силу символу” [3, с. 250]. Крім того, аналіз взаємозв’язків як
“усередині” символічних структур, так і між цими структурами й соціальною реальністю
не буде адекватним без вивчення соціального, психологічного, культурного, історичного
контекстів, які, по суті, є складовими соціальної реальності, у яку ніби вплітаються
зазначені взаємозв’язки. Свою думку дослідник доводить, аналізуючи ідеологічні гасла
та близькі до них афористичні висловлювання видатних політичних діячів, зазначаючи,
що подібні принципи виявилися ефективними в разі вивчення насамперед поезії, але
можуть бути з успіхом застосовані й для аналізу багатьох інших аспектів культури.

Безумовно, вивчення такої складної і багаторівневої системи, як державна ідеологія,
не може зводитись лише до аналізу символіки грошових знаків держави і потребує
комплексного підходу. Проте вивчення символіки грошових знаків буде дуже доцільним
як складова такого комплексного аналізу. Гроші, як зазначено вище, є універсальним
засобом, який охоплює практично всі соціальні шари суспільства, пов’язуючи їх
(а також окремих індивідів) взаємозв’язками економічного та соціального характеру. Ця
“всеосяжність” грошей поряд з державною монополією на їхню емісію та особливостями
форми грошових знаків веде до того, що символіка грошових знаків завжди є лаконічним
вираженням ідеології держави. “Паперові гроші є перш за все державними платіжними
документами, тому, випускаючи їх в обіг, емітент прагне в лаконічній формі передати
свою ідеологію” [4, с. 195]. Це підтверджене підвищеною увагою представників політичних
еліт різних країн до процесу конструювання зазначених символів. По суті, дуже часто
цей процес відбувається під жорстким контролем з боку керівників держав.
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Як грошова система держави загалом, так і символіка її грошових знаків є достатньо
цілісними і стійкими символічними системами, окремі частини яких органічно пов’язані
між собою. Це твердження правильне не лише для, так би мовити, просторового, а й
для часового сприйняття цієї символіки. На нашу думку, символіка грошових знаків
держави певної епохи є яскравим взірцем динамічно розгорнутої в часі символічної
структури. Іншими словами, ця символічна система надзвичайно гнучко і швидко реагує
на політичні та соціокультурні зміни в державі, якщо вони є концептуальні. Тому
порівняльний аналіз еволюції символів грошових знаків держави певної епохи може
бути надзвичайно продуктивним саме як аналіз трансформації символу у взаємозв’язку
з трансформацією його соціокультурного контексту. Водночас будь-який символ “ніколи
не належить якому-небудь одному синхронному зрізу культури – він завжди пронизує
цей зріз по вертикалі, прийшовши з минулого та йдучи у майбутнє” [5, с. 241]. Крім
того, “з одного боку, пронизуючи товщу культур, символ реалізується у своїй інваріантній
сутності. У цьому аспекті ми можемо спостерігати його повторюваність. Символ
виявиться... як посланець інших культурних епох (інших культур), як нагадування про
стародавні (“вічні”) основи культури. З іншого боку, символ активно корелює
з культурним контекстом, трансформується під його впливом і сам його трансформує.
Його інваріантна сутність реалізується у варіантах. Саме в тих змінах, яких зазнає “вічний”
сенс символу в цьому культурному контексті, контекст цей найяскравіше виявляє свою
змінюваність” [5, с. 241-242].

Саме така взаємодія символу та соціокультурного контексту яскраво виявляє себе
в епоху соціокультурних трансформацій, яку переживає сьогодні українська держава,
створюючи нові закони, формулюючи нові стратегії розвитку, конструюючи та
вдосконалюючи нові символічні системи грошових знаків. Отже, вивчення державної
ідеології неможливе без аналізу символів та символічних структур, які її становлять.
Грошові знаки як лаконічні виразники державної ідеології універсального характеру
є саме такими символічними структурами. Аналіз цих символів та символічних структур
має розгортатись у площині підходу до символів як до конкретних втілень ідей, прагнень,
переконань, що є інваріантними, взаємопов’язаними з соціокультурним контекстом,
змінюють його і самі змінюються разом з ним.

______________________
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An attempt to find a new approach to analysis of ideology construction in the process
of socio-cultural transformations is implemented in the article. The author substantiates
expediency of analysis of monetary units symbolism for studying the process of forming of
modern Ukrainian state ideology. It is argued that this approach can promote shifting of
ideology analysis to the level of study of its specific embodiment.
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ФУНКЦІЇ БІБЛІОТЕКИ
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Вивчено зміни функцій бібліотеки як соціального інституту в сучасному
інформаційному просторі. Виділено усталені та очікувані функції. Очікувані функції
мали б стати відповіддю на модернізаційні процеси інформаційного середовища.
Розглянуто головні проблеми, що перешкоджають виконанню тих чи інших функцій
сучасними бібліотеками в Україні, визначено можливі шляхи подолання цих проблем
для поліпшення функціонування бібліотек у майбутньому.

Ключові слова: сучасний інформаційний простір, бібліотека як соціальний інститут,
функції бібліотеки (усталені та очікувані).

Відомий німецький соціолог П. Карштедт у праці “Studien zur Soziologie der
Bibliothek” зазначив, що будь-яка публічна бібліотека втілює дух суспільства, чиї
ціннісно-нормативні зразки комплектовані в книжковому зібранні того чи іншого
обсягу, заданого устрою, функціональної напрямленості, рівня доступності [1]. На
нашу думку, бібліотеку можна вважати повноцінним соціальним інститутом, що входить
до  комплексу культурних інститутів суспільства, має свої соціальні правила та норми,
функції та функціонерів. Проблема функцій бібліотеки цікавить багатьох дослідників
– як бібліотекознавців, так і соціологів; щоправда, публікацій російських авторів з
цього питання є набагато більше, ніж українських. Функції бібліотеки можна розділити
на усталені та очікувані, що мали б стати відповіддю на інноваційні зміни в сучасному
інформаційному просторі.

Культуролог Т. Маркова, розглядаючи функції бібліотеки у історичній перспективі,
зазначила, що у всі часи її головною функцією було збереження та розширення знань
[2]. Дещо детальнішу класифікацію усталених (на мою думку) функцій бібліотеки
запропонувала російська дослідниця М. Самохіна у статті “Библиотека как социальный
институт и ее функции”:

1) кумуляція – зібрання і збереження документів та інформації про них;
2) класифікація – “складання” документів у фонд, що є моделлю культури;
3) трансляція – надання абонентам класифікованих документів та інформації про них;
4) ціннісна орієнтація – ієрархізація елементів моделі культури, виділення цінностей

і рекомендація їх абонентам [3].
Цей перелік є неповним та однобічним, адже тут перераховані лише внутрішні,

технічні функції бібліотеки, чи, якщо точніше - бібліотекаря, тоді як бібліотека є не
______________________
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вживав термін “ціннісна орієнтація”, оскільки в соціології та психології це поняття
розуміють як “особистісну орієнтацію стосовно цінностей тих чи інших соціальних груп”
[4, c. 678]. Проте цю функцію доцільно було б назвати, наприклад, “орієнтаційно-дорадчою”.

До усталених функцій бібліотеки варто додати й такі:
·  освітньо-соціалізувальну – бібліотека є одним з тих інститутів, який сприяє

засвоєнню індивідом знань, норм та культурних цінностей, необхідних для його
становлення та життєдіяльності у суспільстві;

·  стабілізувальну – тобто забезпечення доступу до інформації, вирівняння
інформаційних можливостей різних категорій населення, долаючи ціновий поріг.

Остання з названих вище функцій бібліотеки є дуже актуальною в сучасних
умовах, оскільки більшість теоретиків постіндустріального суспільства (М. Кастельс,
О. Тоффлер, Д. Белл) зазначає, що центральне місце в ньому посідатимуть знання
та інформація, перетворюючись на найважливіший соціальний та економічний ресурс.
Однак стрімке поширення аудіовізуальних інформаційних засобів, а пізніше –
комп’ютерів та Інтернету, кардинально змінило монополію друкованих засобів на
інформацію. Цей процес спричинив появу нового типу нерівності, а саме –
“цифрової”. Термін “цифрова нерівність” широко використовують у соціології для
визначення розриву між тими, хто має доступ до новітніх інформаційних технологій
і ефективно ними користується, і тими, хто такої можливості не має [5]. У цьому
контексті до нових очікуваних функцій бібліотеки варто зачислити її активну роль у
подоланні саме цифрової нерівності, забезпеченні доступу не лише до традиційних,
а і до новітніх інформаційних засобів для широких верств населення (наприклад,
Д.Равинський уважає, що бібліотеки  повинні стати “воротами” в Інтернет для тих,
хто не має доступу до мережі [6]).

З іншого боку, як уже зазначено, поява та стрімке поширення новітніх інформаційних
засобів спричинила значні зміни в соціокультурному бутті книги. Багато дослідників із
тривогою зазначає, що читання (особливо “не ділове”) стало менш поширеним та
популярним, поступаючись аудіовізуальним засобам комунікації [7]. Тому деякі науковці
(наприклад Т. Новикова, В. Стельмах, І. Соловйова) переконані, що в умовах зниження
інтересу до книг очікуваною функцією сучасної бібліотеки повинне стати також
формування зацікавлення читача літературою [8 - 10]. Фактично у бібліотеці вбачають
культурний центр, де могли б відбуватись зустрічі з письменниками, обговорення літературних
новинок та інші цікаві заходи, що мали б сприяти популяризації книги та читання.

З урахуванням цього ми пропонуємо наступну класифікацію.
До усталених функцій бібліотеки доцільно зачислити:

·   забезпечення збереженості та поширення задокументованих знань суспільства,
що передбачає кумуляцію, класифікацію та трансляцію документів;

·   орієнтаційно-дорадча;
·   освітньо-соціалізувальна;
·   стабілізувальна.

До очікуваних функцій бібліотеки належать:
·   участь у подоланні “цифрової нерівності”;
·   популяризація книжок та читання, формування зацікавленості до літератури.

Постає актуальне питання: наскільки ефективно сучасна бібліотека в Україні виконує
усталені функції та наскільки вона є готовою до виконання очікуваних? Зазначимо, що
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сьогодні є низка проблем та чинників – як зовнішніх так і внутрішніх – котрі
перешкоджають ефективному функціонуванню соціального інституту бібліотеки. Далі
коротко схарактеризуємо їх.

У радянський період розвиток масової бібліотеки як інструмента ідеологічного
виховання та соціалізації радянської людини вважали пріоритетною галуззю, його активно
контролювала та підтримувала держава. Звичайно, така ситуація визначала наповнення
бібліотечних фондів та доступність тільки тих видів літератури, що були дозволені владою.
Після розпаду СРСР відбувся відхід держави від соціальної та культурної сфер, у тому
числі й від галузі книговидання та бібліотекарської справи, що призвело до повного
колапсу попередньої інституційно-репродуктивної системи тоталітарного суспільства [1].
Цей відхід зумовив дві протилежні тенденції. З одного боку, демократизацію ринкових
відносин, зменшення цензурування, а з іншого, – проблеми з реорганізацією та
інформаційним оновленням культурних інститутів, а також їхнім матеріально-технічним
забезпеченням. Статистика свідчить про занепад бібліотечної галузі в сучасній Україні –
за перше десятиріччя незалежності загальна кількість бібліотек зменшилась на 9% (у
містах – на 20%, а в сільській місцевості – на 5%), на 13% скоротились бібліотечні фонди
(місто – на 14%, село – на 12%) [7]. Проблемою є не лише зменшення книжкового
фонду в бібліотеках, а й його “старіння”, скорочення надходжень нової літератури, і як
наслідок послаблення інтересу з боку розвинених читацьких груп.

За даними багатьох досліджень (у тім числі й проведеними кафедрою історії та теорії
соціології ЛНУ у лютому 2003 р.), головними відвідувачами бібліотеки є молодь, що
навчається – школярі та студенти; відповідно, головними цілями їхніх відвідин є пошук
навчальної та освітньої літератури [11]. Отож, можемо зробити висновок, що бібліотека
досить ефективно виконує освітньо-соціалізувальну функцію. Проте, на думку відомих
російських соціологів Л. Гудкова та Б. Дубіна, у наш час функції масової бібліотеки
відповідно до складу основних читачів, книжкових фондів і технічного забезпечення
переважно зводяться лише до участі в первинній соціалізації, характерній радше для сім’ї
та школи. Учені вважають, що завершивши цей етап загального оволодіння соціальними
і культурними навиками, читачі покидають таку загальнодоступну бібліотеку –
середньостатистичний читач змінює її на телевізор, вимогливіша та кваліфікована публіка
– на інші джерела книг і періодики, зрештою на мережеві комунікації, не обов’язково
пов’язані з друком і книгою [1].

Нова функція бібліотеки – забезпечення вільного доступу користувачів до світових
інформаційних ресурсів – нерозривно пов’язана з процесами комп’ютеризації. Очевидно,
ці процеси сприяли б також залученню нових кіл читачів та оптимізації роботи самої
бібліотеки. Проте в цьому контексті є досить серйозні суперечності між потребами
модернізації та відсутністю фінансових можливостей і державної підтримки. На мою
думку, існує ще одна важлива проблема – консерватизм бібліотечних працівників, брак
ініціативності та прагнення до інновацій з їхнього боку. Як приклад, можна навести дані
російських соціологів, які проводили дослідження “Ефективність надання платних послуг
у міській бібліотеці” (лютий 2003 р., N=400), в ході якого опитано як відвідувачів
бібліотек, так і експертів, тобто бібліотекарів. Дослідження засвідчило, що середній вік
бібліотекаря – 42 роки, 90% – жінки. Виявлено значні відмінності у поглядах користувачів
та експертів. Наприклад, для абонентів надзвичайно важливими є такі послуги в
бібліотеці, як можливість доступу до комп’ютерів та Інтернету, ксерокопіювання, тоді
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як бібліотекарі надають їм другорядного значення, вважаючи набагато важливішим
розширення бібліотечних фондів [12]. Читачі демонструють умовно мобільну стратегію
споживання інформації, тоді як бібліотекарі – стабільну.

Отож, у сучасній Україні є значні труднощі із виконанням бібліотекою її функцій – як
усталених, так і очікуваних. Головними причинами цих труднощів є недостатня підтримка
бібліотеки з боку держави, складне фінансове становище в цій галузі, а також консерватизм
бібліотечних працівників, що сповільнює процеси модернізації бібліотек, оновлення їхніх
фондів. Це спричиняє низький рівень зацікавлення читачів, використання бібліотечних
фондів здебільшого у навчальних цілях.

На нашу думку, поліпшенню ситуації могли б сприяти такі заходи:
·  уведення/розширення мережі платних послуг у бібліотеці, залучення

спонсорських коштів для підвищення її матеріального рівня;
·    залучення до роботи в бібліотеках молодих ініціативних працівників;
·   проведення маркетингових та соціологічних досліджень серед користувачів

для отримання “зворотного зв’язку” та поліпшення рівня задоволеності читацьких
потреб у майбутньому.

______________________
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The article is devoted to the study of the changes in the functions of library as a social
institute in the contemporary informational space. The established and the expected functions
of modern library have been distinguished. The expected functions are considered to become
an answer to the modernization process of the informational space. The main problems that
impede the fulfillment of modern libraries’ functions in Ukraine have been examined. Possible
ways of solving of these problems are proposed.
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 Розпад Радянського Союзу став однією з причин інтенсифікації міграційних рухів
у світі. Становлення пострадянських республік як самостійних суб’єктів міжнародних
відносин сприяло, зокрема, залученню їх до сучасних міграційних процесів.

 Для України міграційні процеси не є зовсім новим явищем, оскільки, лише
протягом ХХ ст., українці  і добровільно, і примусово переселялися в різні частини
світу. Проте сучасні міграційні процеси мають свої особливості та складності. Їхнє
вирішення потребує наявності принципово нових знань, підходів та способів
розв’язання. Однак міграційна проблематика в Україні, на жаль, ще не достатньо
опрацьована. Відчувається брак загальних теоретичних підвалин, розробки відповідної
термінологічної бази,  концептуальних моделей тощо. Вітчизняні дослідники майже не
ознайомлені з доробками західних учених у цій площині. Причиною цього є відсутність
не лише перекладів праць у цій галузі, а й доступу до них навіть мовою оригіналу.
Ознайомлення з науковими доробками вчених різних країн дало б змогу ліпше
зрозуміти та проінтерпретувати міграційні процеси в нашій державі, виробити низку
позицій та рекомендацій стосовно поліпшення становища українських емігрантів за
кордоном та іммігрантів в Україні тощо.

Актуальність праці Б. Андерсон в українському контексті є очевидною. Книга
спрямована на дослідження досвіду жінок-мігрантів, що виконують домашні роботи, та
вироблення рекомендацій стосовно поліпшення їхнього становища. Наприклад, за даними
соціологічних опитувань ця форма зайнятості притаманна більшості українських
заробітчанок (результати соціологічного опитування в Італії, проведені Центром “Жіночі
перспективи”, засвідчили, що 53.7% жінок доглядали старших та хворих, 35.0 займалися
прибиранням, а 5.3% доглядали дітей) [1, с. 78–89].

Праця Б. Андерсон “Виконання брудної роботи? Глобальна політика домашньої праці”1

має на меті “зробити домашню роботу більш видимою” [2, c. VII], що, незважаючи на її
життєву необхідність, є замовчуваною та невидимою [2, с. 1]. Автор виділила два головні
підходи до домашньої роботи. Перший фокусує на неоплачуваній роботі жінки вдома, а
другий – на оплачуваній домашній роботі [2, с. 9]. Саме останній підхід є предметом
нашого аналізу. Оплачувана домашня робота передбачає, що хтось повинен виконувати її
_____________________________

1 Варто пам’ятати, що праця написана з феміністичної позиції.
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 за певну платню. В Західних країнах це є головною формою зайнятості жінок–мігрантів,
особливо в перші місяці їхнього перебування за кордоном [2, с. 150].

Автор не лише аналізує сучасні міграційні процеси, а й проводить власне масштабне
емпіричне дослідження. В його основі – вивчення зайнятості жінок-мігрантів у сфері
домашньої роботи в п’яти європейських містах: Афінах, Барселоні, Болоньї, Берліні         і
Парижі. Такі показники, як умови вербування на роботу, заробітна плата, години праці,
робота, професійні зв’язки (тобто з наймачем) та умови проживання, використано для
перевірки такої гіпотези: імміграційний статус працівниці, а також окреме або спільне
проживання з сім’єю роботодавця є ключовими змінними у визначенні її життєвих
та робочих умов [2, с. 1–2]. Зазначимо, що організація такого дослідження складна.
По-перше, важко розробити чітку програму дослідження такого плану, оскільки нема
навіть приблизних даних про кількість жінок-мігрантів, що перебувають у тій чи іншій
країні. По-друге, складно вступити в контакт з ними, оскільки ці жінки перебувають
переважно на нелегальному становищі й бояться будь-яких контактів, що можуть
загрожувати їм подальшим штрафом або й депортацією. Крім цього, специфіка їхньої
трудової зайнятості, особливо тих, хто живе з сім’єю працедавця, не дає змоги вільно
розпоряджатися своїм часом.

Домашню роботу розглядають переважно як низку завдань або процесів, що
виконують одночасно чи в певній послідовності. Міжнародна Організація Праці (МОП)
навіть подає перелік конкретних завдань для “помічників по дому” [2, с. 15]. Проте
Б. Андерсон уважає, що такі означення є не повними і лише поверхово відображають
феномен оплачуваної домашньої праці. На її думку, оплачувана домашня робота повинна
визначатися не в термінах виконуваних завдань, а в термінах ролі, що конструюється
і розміщує домашню робітницю в певний  комплекс соціальних зв’язків та
взаємовідносин. Навіть якщо вона виконує ті самі завдання, що й “мати” чи “дружина”,
її роль є зовсім іншою. Вона підтримує статус домогосподарства й особливий статус
його власниці [2, с. 21].

Для того, щоб проаналізувати та пояснити специфіку сучасних взаємовідносин
між жінкою-мігрантом та жінкою-працедавцем, Б. Андерсон спочатку вивчила уявлення
про домашню роботу та її виконавців у ХVIII і XIX ст. У XIX ст. і платна, і безплатна
домашня робота конструювалася як брудна й асоціювалася з тілом, тілесністю.
Відповідно, тіло теж розглядали як приземлене, нечисте.  “Привілейовані”-“позбавлені
тілесної оболонки” буржуазія, білі чоловіки відчужуються навіть від власного тіла. “Інші”
(Others) ж потрапили  в пастку власного тіла , означеного та  закріпленого
“привілейованими”. Таким чином жінки та певні раси тісно асоціювалися з тілесністю,
на відміну від чоловіків. Ці ж “привілейовані” через їхню “безтілесність” абстрагувалися
від робіт певного типу і передавали їхнє виконання “Іншим” [2, с. 142]. Отже, жінки,
класифіковані як “тілесні Інші” (embodied Others), самі можуть переводити інших жінок
у цю категорію, грунтуючись на поняттях раси, національності тощо [2, с. 147].
Можливість винайняти домашню робітницю дає змогу жінці, по-перше, залишатися
“домашньою” без виконання “брудної” роботи, а також увійти у “сферу публічного” -
світ чоловіків, зокрема адаптувати чоловічі зразки зайнятості. “Домашні робітниці не
просто підпорядковані господиням, їхня роль “домашньої робітниці” слугує контрастом
(через виконання “брудних” робіт) який виділяє “переваги” господині, підвищує її статус,
приписує “честь через безчестя” [2, с. 165].
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Виконання домашньої роботи в сучасному світі перейняли на себе жінки-трудові
мігранти з різних країн. Умови їхнього проживання та праці значно залежать від зв’язку
з роботодавцями та з державою [2, с. 48]. Жінки-мігранти класифікують своїх
працедавців не за типом робіт, які вони виконують (прибирання будинку, догляд за дітьми
тощо), а за способом проживання. Проживання разом з сім’єю наймача (Live-in)
передбачає догляд за дітьми, старшими людьми, інвалідами. Окреме проживання, або
live-out, більше орієнтоване на певні завдання і може передбачати роботу для декількох
сімей [2, с. 28]. Наявність необхідних документів на перебування та працевлаштування
в країні визначає зв’язок трудових мігрантів з державою. На підставі проведеного
емпіричного дослідження Б. Андерсон довела, що, як звичайно, найскладнішою
є ситуація в нелегальних трудових мігрантів, які проживають разом із сім’єю працедавця,
а найліпшою - у легальних працівників, що проживають окремо [2, с. 48].

Два розділи праці присвячені вивченню міграційних процесів і досвіду трудової
міграції в країнах Південної та Північної Європи. Автор змалювала значну, а в деяких
випадках повну залежність трудових мігрантів від своїх працедавців. Цю залежність
провокує нелегальний статус трудових мігрантів, а також те, що в низці європейських
країн мігранти отримують дозвіл на працю лише в одного працедавця. Прикладом “зміни
правил” [2, с. 86–107] є Велика Британія де низка громадських організацій боролася за
поправки в імміграційному статусі трудових мігрантів, що прибували в цю країну,      з
дозволом праці лише для однієї сім’ї. Кампанія тривала понад 20 років, доки домоглися
певних змін на користь трудових мігрантів.

Досвід жінок-мігрантів, що виконують домашню роботу, є дуже різним. Одні
задоволені і працею, і заробітною платою, і людьми, а інші живуть та працюють майже
в рабських умовах. Такий різний досвід, на думку Б. Андерсон, зумовлений різними
соціальними та економічними контекстами, у яких мігранти працевлаштовані,
установками стосовно жінок та іноземців, психологією самих мігрантів, а також
особливостями історичного розвитку країни.

Автор не лише вивчила та проаналізувала досвід трудових мігрантів, а й розглянула
можливі способи поліпшення їхньої ситуації. Контракт про працевлаштування дав би
змогу впорядкувати відносини між працедавцем та робітником. Проте укладання такого
контракту також пов’язане з певними складностями. У сфері домашньої роботи важко
чітко означити  кількість годин, весь комплекс завдань та  вартість роботи.
Професіоналізація домашньої праці могла б задовольнити працедавців з огляду на те,
що вони найняли компетентних працівників, а робітники отримали б шанобливіше
ставлення, оскільки їхню працю сприймали б як одну з професій, а не як останню
можливість поліпшення свого становища. Однак професіонали є дорогими, менш
гнучкими та їхня праця структурованіша [2, с. 167–170]. Крім того, громадянство та
відповідний імміграційний статус є тими сферами, де цілком можливі зміни, що можуть
поліпшити становище трудових мігрантів [2, с. 196].

Отже, Б. Андерсон не лише описала міграційні процеси, а й провела власне
емпіричне дослідження та не залишила без уваги теоретичне опрацювання отриманих
результатів. Вона накреслила можливі шляхи поліпшення ситуації трудових мігрантів-
жінок, що працевлаштовані у домашній сфері. Деяку однобічність аргументів та
тенденційність у підборі матеріалу можна пояснити обраною феміністичною теоретичною
та методологічною позицією автора. Нечіткість програми емпіричного дослідження
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пов’язана зі складністю дослідження такої категорії, як мігранти. Проте загалом праця
є цілісною, багатою на цікавий фактологічний матеріал і теоретичні узагальнення автора,
є вагомим внеском у дослідження сучасних міграційних процесів у світі.

______________________
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