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ПРО УКРАЇНСЬКУ ІДЕНТИЧНІСТЬ ВЧОРА, СЬОГОДНІ І ЗАВТРА
(із приводу виходу чотиритомника Василя Ткаченка

про сучасну Україну)

Леонід ЗАШКІЛЬНЯК
Львівський національний університет імені Івана Франка,

кафедра історії Центральної та Східної Європи,
вул. Університетська 1, 79000, Львів, Україна

У нарисі піддано аналізу чотиритомне видання праць українського історика і політолога
Василя Ткаченка про сучасні суспільно-політичні процеси в Україні, представлено здобутки і
проблеми дослідження особливостей процесу національної легітимізації української державності
та соціальної ідентифікації населення сучасної України. В. Ткаченко є нині не тільки вченим-
дослідником, але й практиком, який низку років працював в системі державних органів влади і
брав участь у формуванні ідеологічних підстав національної політики. У чотирьох томах його
праць зібрано величезний фактографічний матеріал, залучено теоретичні надбання сучасної
світової науки з метою показати історичні особливості формування національної ідентичності
українців та України в умовах спроб сусідньої Російської Федерації здійснити імперський реванш
і не допустити існування незалежної України.

Виокремлено чотири головні здобутки В. Ткаченка: вміле поєднання теоретичних напрацювань
кількох наук – історії, соціології, політології та інших – для напрацювання обґрунтованих
висновків; чіткий вибір позиціонування вченого по відношенню до об’єкта дослідження –
трансформацій суспільної та індивідуальної свідомості громадян України в умовах необхідності
подолання тривких стереотипів, нав’язаних історичною долею поневолення в кількох імперських
організмах, насамперед Росії; емпатичний підхід автора до вивчення розлогої проблематики
внутрішнього і міжнародного розвитку Української державності, співпереживання за її долю і
намагання дати кваліфіковані поради політикам і громадянам країни; створений об’ємний текст
(4 томи) написаний доступною мовою, скерований до пересічного читача з метою розкрити
тенденції світової еволюції і місця України в ній. Сакраментальні питання “qui sumus?” і “ubi ergo
dicemus?” знаходять у праці В. Ткаченко глибокі і аргументовані відповіді. Історичний підхід
дозволяє авторові критично оцінити сучасний стан українського політикуму і прогнозувати
варіанти розвитку на майбутнє. Науково-популярні нариси В. Ткаченка є добрим компендіумом
знань для всіх тих, хто зацікавлений в розумінні подій, що відбуваються в Україні і світі й планує
(чи вже діє) в українській політиці сьогодення і в найближчому майбутньому.

Ключові слова: Василь Ткаченко, російська імперська ідея, “русский мір”, соціальна
ідентифікація, українська державна суб’єктність.

У роботі науковців трапляються ситуації, коли в морі сучасної наукової
літератури з’являються видання, на які не можна не відгукнутись, але, водночас,
трудно написати щось цілісне і затребуване. Із такою ситуацією мені довелося
зіткнутись, потримавши в руках чотири томики серії “Бібліотеки Академії
політичних наук” авторства Василя Ткаченка1.

1 Василь Ткаченко, Україна: quo vadis – куди йдемо?, т. 1 (Київ: Вид-во Логос Україна,
2017); Василь Ткаченко, Россия: беспутье агрессора, т. 2 (Київ: Вид-во Логос Україна, 2016);
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Що вирізняє і лучить ці загалом добре видані книжки? По-перше, це,
безперечно, їх автор – Василь Миколайович Ткаченко – відомий український
історик, політолог, дипломат, громадський діяч2. Про цього автора варто писати
окремий опус або дослідження, настільки багатою і різноманітною є його
біографія – вчений-історик, який тривалий час працював в інститутах
Національної академії наук України, у ролі наукового експерта і консультанта в
державних інституціях найвищого рівня – адміністраціях президентів України і
Верховній Раді України, міністерстві освіти і науки України (перший заступник
міністра), на дипломатичній роботі в сусідніх Білорусі і Молдові, нарешті
повернувся до науково-педагогічної роботи в Академії педагогічних наук і
Інституті всесвітньої історії НАН України. У своїй колекції зібрав
найрізноманітніші наукові титули і нагороди – доктора історичних наук, професора,
члена-кореспондента Національної академії педагогічних наук України,
академіка Української академії політичних наук, академіка Міжнародної
кадрової академії, заслуженого діяча науки і техніки України, лавреата
Міжнародної премії ім. Г. С. Сковороди, лауреата премії НАН України
ім. М. І. Костомарова. І це далеко не повний перелік відзнак вченого. Хоча не
це головне в розмові про його творчість. Як видається, Василь Миколайович
від початків незалежної України перебував у спільноті тих українських
інтелектуалів, котрі спостерігали (і, безперечно, брали участь) у формуванні
суспільно-політичної атмосфери молодої Української держави. Напевно тому
варто прислухатись до думок людини, яка багато знає і розуміє.

Другим, що об’єднує вказані томи, є глибоке проникнення в ідеологічну
складову подій, в яких опинилась України в перші чверть віку свого незалежного
існування в ХХІ столітті. Вже самі назви окремих томів свідчать не тільки про
науковий аналіз цих суспільних трансформацій, а й співпереживання автора з
долею своєї країни.

Третьою ідеєю всіх вказаних книжок є глибока емпатія автора за долю країни,
громадянином якої він є. Коли часом стверджують, що наука стоїть поза
ідеологією і політикою, то це є не зовсім правда, оскільки кожна особистість є
продуктом певного культурного середовища (“культурної імпутації” за висловом
знаного польського історика і методолога Войцєха Вжосека3), яке свідомо чи
підсвідомо чинить вплив на його сприйняття світу і соціальну активність. Про

Василь Ткаченко, Україна: в пошуку ідентичності (Нариси політичної освіти), т. 3 (Київ: Вид-
во Логос Україна, 2018); Василь Ткаченко, Україна – Росія: на сконі “пропащого часу”, т. 2
(Київ: Вид-во Політія, 2018). Як видно з дат публікації, серія почала видаватися з другого тому,
який відображав психологічний стрес як вчених, так і пересічного загалу не тільки в Україні,
викликаний агресією Росії проти України і анексією частини її територій.

2 Про “присутність” В.°Ткаченка в інформаційному просторі свідчить простий запит за
допомогою Гугла, який на запит про цю особу видав понад 253 тисячі посилань (!).

3 Про культурну імпутацію можна докладніше прочитати в: Войцех Вжосек, Історія –
Культура – Метафора. Постання некласичної історіографії. Про історичне мислення (Київ:
Ніка-Центр, 2012), 158–174 та ін.
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зосередженість автора на зацікавленому вивченні проблем сучасної України в
контексті провідних і швидкоплинних тенденцій розвитку глобального світу
свідчать вже самі назви окремих книжок, у центрі яких стоїть “Україна”, і тільки
в одній – “Росія” (виданій російською мовою), хоча і в ній йдеться все ж таки
більше про Україну; просто Росія як феномен є її фатальним сусідом і
протагоністом як в історичному, так і в поточному часі.

Четверта важлива риса чотиритомника В.Ткаченка – скерування роздумів
не тільки і не стільки до науковців (скільки їх там є у цій історико-політологічній
галузі!?), скільки до пересічного і усередненого освіченого читача. Сучасний
світ створив забагато інформаційних каналів, котрі намагаються “охмурити” і
використати реціпієнтів у тих чи інших політичних чи взагалі напівкримінальних
цілях, поширюючи вигідну їм або й спотворену інформацію про те саме “qui
sumus?” і “ubi ergo dicemus? ” (“хто ми є? ” і “куди ми йдемо?”). Автор аналізує
і описує сучасний світ та Україну в категоріях сучасної науки і критичного
мислення, які творять необхідну семантичну базу для розуміння подій, що
відбуваються навколо кожного українського громадянина. Його висновки і оцінки
обґрунтовані і переконливі (що, безперечно, не означає, що завжди абсолютно
вірні!). Але, у всякому разі, вони дуже часто справджуються в реальних діяннях.

Трудність розмови про квадрологію В.Ткаченка полягає в тому, що в ній
піднесено таке широке коло доленосних питань існування людства в цілому, і
України зокрема, які не піддаються унітарній класифікації. Сам Автор відносить
свої роздуми до історіософії, тобто до світоглядно-філософських уявлень про
зміст і сенс світової еволюції, однак у дійсності заторкує питання глобальної
історії, філософії, політології, культурології, націології та інших сучасних
гуманітарних і соціальних наук. Тому одній людині складно бути спеціалістом у
всіх розглядуваних проблемах і намагатися оцінити труд В.°Ткаченка в категоріях
одної чи двох наукових дисциплін, але, водночас, виникає спокуса говорити про
раціональний пошук ірраціональних сенсів картини сучасного світу і образу
України в ній. Автор сам бореться з цією спокусою і прагне знайти опору для
раціонального осмислення суспільних процесів, які розгортаються на наших очах,
у здобутках сучасних філософсько-історичних та політичних теорій світового
розвитку. Треба відразу підкреслити: сам факт такого підходу є похвальним і
потребує неабиякої ерудиції й інтелектуальної сміливості з його боку. Водночас,
і це надзвичайно важливо наголосити, читачеві необхідно завжди зберігати певну
дистанцію до думок Автора, абсолютизації раціональних теоретичних
конструкцій, схем і моделей, котрі виглядають привабливо і переконливо, але
завжди містять в собі великий вантаж ідеалізації і спотворення реальності
(панлогізм).

Виходячи зі сказаного вище, в цьому тексті я не наважуюся рецензувати
чотиритомне видання праць Василя Ткаченка, але прагну сигналізувати
зацікавленому читачеві, а особливо всім тим, хто вважає себе найкращим
знавцем подій, що відбуваються у сучасному світі (таких ніде і ніколи не
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бракує!), серйозний матеріал для пошуку відповідей на давнє як світ філософське
питання: quo vadis? На це сакраментальне питання і намагається дати відповідь
Автор, який не тільки весь час задавав його собі під час свого життя і суспільної
діяльності, а й панорамно розкриває на понад 1890 сторінках (!). До зібрання
увійшли як нові та непубліковані раніше роботи В. Ткаченка, так і вже
опубліковані в різних виданнях, але вдало вкомпоновані у цілком нову структуру
кожної книжки. Отже, своє завдання автор цього тексту бачить не в рецензуванні
всього opus magnum, а в спробі створити такий собі путівник по цьому
грандіозному тексту.

Головну ідею видання Автор чітко сформулював у вступі до першого тому,
пославшись на цитату відомого українського мислителя європейського рівня
Михайла Драгоманова, який понад сто років тому дуже влучно підкреслив
потребу вчених, а також всіх мислячих особистостей “убачити напрямок руху
світового… і послужитися цим рухом…”. Іншими словами, через понад століття
після Драгоманова В. Ткаченко намагається вловити і окреслити тенденції
світового суспільного руху і змін із метою визначити місце і перспективи України
і українців в ньому. У науково-пізнавальному плані ця мета звучить приблизно
як спроба “приміряти” найновіші теорії світових процесів, витворені вченими
різних країн і народів, до реалій і досвіду молодої Української державної спільноти.
Мета смілива і амбітна.

Як вже зазначалось (див. покликання 1), видання серії розпочалося не з
першого, а другого тому під назвою “Росія: бездоріжжя агресора” (вийшов
російською мовою 2016 р.), як реакція на дії правлячих кіл Росії, які відродили
імперські ідеологію і програму й розпочали “збирання імперської спадщини”,
але вже під новою ідеологічною обгорткою “русского міра”. Тому, власне з нього
і варто почати огляд всієї серії. У ньому Автор ставить питання до політиків і
громадян України, які всупереч багатьом фактам і подіям тривалий час (до
21 квітня 2015 р., коли була прийнята постанова парламенту України №°2332
“Заява Верховної Ради України “Про відсіч збройній агресії Російської Федерації
та подолання її наслідків”) не наважувалися визнати факт агресії Російської
Федерації проти України, в той час як вже кілька місяців тривала жорстока
війна. В.°Ткаченко спробував по гарячих слідах дати відповідь на питання про
причини хаотичного стану свідомості населення і політикуму України в період
розгортання політичної кризи 2013–2014 рр., яка отримала метафоричну назву
“Революція Гідності”. Однак у книзі Україна присутня за лаштунками аналізу, а
в його центрі перебуває політична ідеологія правлячого режиму сучасної Росії,
яка отримала публіцистичну назву “путінізму”, а також її історичні корені й
складові. Для цього він використав розлогий соціологічний матеріал, публіцистику,
політичну літературу і документи, напрацювання сучасних і давніших істориків,
соціологів, психологів, політологів тощо.
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Свої аналітичні міркування Автор виклав у шести розлогих розділах, кожен
із яких містить підрозділи, зміст яких легко прочитується з метафоричних назв
(наприклад, “Путінізм”: шовінізм пострадянського реваншу”, “Безпутні няньки
“реальної політики”, “Бездоріжжя “гібридної війни” тощо). Здається, що текст
більше нагадує публіцистичний виступ, ніж науковий аналіз. Однак, насправді,
це не публіцистика, а презентований у доступній формі ґрунтовний аналіз
серйозних політичних речей, що базується на найновіших пропозиціях політології.

Якщо спробувати вибудувати головну лінію розмірковувань Автора, то вона,
на мою думку, виглядала би так: агресія сусідньої Росії проти незалежної України,
яка розпочалася в момент розгортання Революції Гідності в Україні, стала
яскравим проявом утвердження в РФ імперського шовіністичного режиму
президента В.°Путіна, який взяв курс на відбудову Російської імперії; агресивні
дії Москви співпали із загостренням низки глобальних екологічних, економічних
і, як наслідок, соціальних і політичних проблем, які постали передусім перед
розвинутими країнами Заходу і витворили ситуацію непевності та недовіри до
традиційних інституцій і моделей розвитку (держава, ринок, демократія,
мультикультуралізм та ін.), котрі вважаються базовими для процвітання країни,
чим намагається скористатися російський президент для розширення впливів
твореної імперії. Україна є не першим і не єдиним об’єктом домагань із боку
Росії, вона є лише етапом на шляху реінкарнації російської імперської політики
на захід, південь і північ (схід вже фактично вичерпаний, бо там Китай!), який
спирається на давні царські та ближчі радянські концепти цивілізаційної експансії
під ідеологічним соусом “русского міра” і “відбиття загроз ворогів”.

У підстав всіх агресивних дій Росії лежить “путінський світогляд”, який Автор
детально аналізує у цій книзі в історичному і політологічному плані й приходить до
висновку про “невдачу” спроб вестернізації життя в Росії і, як наслідок, повернення
до ієрархічної системи влади “сильної руки”, яка здатна забезпечити національну
консолідацію і збереження імперії. При цьому Авторові не треба нічого
“відкривати” – достатньо уважно прочитати аналітичні огляди російських і
західних експертів, які аналізували перше десятиріччя правління В. Путіна в Росії
і зробили влучні спостереження, котрі справдилися у другому десятилітті ХХІ ст.

У наступних розділах докладно розкрито наміри і дії російського правителя
щодо забезпечення “гідної позиції Росії” на світовій арені і реакцію західних
держав на спроби Путіна змінити геополітичну карту світу. Україна є ключовим
пунктом цієї геополітики, який в результаті визначить новий геополітичний і
цивілізаційний уклад світу. Як небезпідставно стверджує Автор, 2014 рік (рік
початку агресії РФ проти України) став поворотним моментом, який є життєво
важливий не тільки для України, що чинить потужний опір агресору, а й для всіх
розвинутих країн Заходу, які повинні дати свою відповідь на поставлені
геополітичні питання. Тому можна погодитись із висновком В. Ткаченка, що
закручений Путіним вузол не буде розв’язаний (і як буде розв’язаний!), доки
“остаточно не буде вирішене “українське питання” (с. 406).
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Далі буде логічним перейти до огляду першого тому серії, присвяченому
Україні (він вийшов через рік після другого тому, коли ситуація вже дещо
змінилася). У ньому Автор концентрує увагу на внутрішніх проблемах сучасної
України в контексті цивілізаційного розвитку і реакції Західного світу на події
російсько-української війни (мені більше до вподоби термін “українська війна за
незалежність”). У восьми розділах цього тому головними героями виступають
три актори – Україна, Росія і Західні країни (ЄС, США і НАТО). Оперуючи
глобальними теоріями розвитку світу (З.°Бжезінський, І.°Валлерстайн,
Е.°Гідденс, Д.°Стігліц та ін.), Василь Ткаченко показує як російська агресія
поставила руба питання ідентифікації населення України. Бурхливі події двох
Майданів (2004 і 2013 рр.), Революція Гідності (усунення від влади проросійських
і напівкримінальних елементів) зумовили рішучу потребу ревізії укорінених рис
російсько-радянської ідентичності громадян України і постання проблеми
радикального цивілізаційного розриву з минулим.

Однак не все так просто, як складається на папері. Старі стереотипи і міфи,
закріплені в свідомості українського населення багатовіковим пануванням
російської, а потім радянської імперської ідеології “братніх народів”, послужили
сприятливим ґрунтом для поширення в українському інформаційному просторі
виготовлених путінськими ідеологами та пропагандистами антизахідних і
антиукраїнських (проти “націоналістичних”, “фашистських” сил тощо) штампів
і схем для підриву орієнтації України на європейські цивілізаційні цінності і порядки
в свідомості українського громадянства. Не можна сказати, що масована
інформаційна війна проти України була неуспішною: чимало громадян, зокрема
й різних національностей, в умовах гострої політичної боротьби 2013–2014 рр., а
потім і війни, не відразу позбулися ілюзій щодо “братських обіймів” східного
сусіда. Вирішальну роль відіграла активна частина українського суспільства,
представлена середнім і молодим поколіннями освічених українців. Саме вона
прагнула і надалі прагне розірвати імперську пуповину і нарешті забезпечити
своє і своїх дітей життя в нормальному цивілізованому суспільстві за західними
взірцями. Щоправда, стверджує Автор, відставання з модернізацією української
економіки і соціальних відносин не задовольняє очікувань цієї активної маси, і
це спричиняє зростання емігрантських настроїв серед названих верств, які
відчувають недостатні темпи боротьби з корупцією, реформування економіки,
піднесення стандартів життя (с.°385).

Проте, хоч і з трудом, але зміни в Україні відбуваються і, на мою думку,
найголовніший фронт цих змін – боротьба за свідомість громадян, за національно-
державну ідентифікацію. Вже сьогодні можна побачити потужні кроки державної
гуманітарної політики, спрямовані на декомунізацію (закони 2018 р.), українізацію
інформаційного простору. Однак, небезпека рецидиву поширення російської
імперської свідомості ще є відчутною, оскільки український інформаційний
контент ще значно поступається російському за потужністю і впливом
(незважаючи на обмеження останнього), а крім того, а імперські стереотипи
постійно підживлюється з Москви.
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Не менш підривні акції постійно здійснює російське керівництво для
привернення на свій бік (тобто, переконання світової опінії щодо “єдиного
братського русского народа”, звинувачень українців у “бандерівщині”, “фашизмі”
тощо) західних обивательських кіл і внесення розколу в політикум західних країн.
Як показують події 2018–2019 рр., ці російські фінансові і пропагандистські заходи
мають певний успіх серед популістських політичних сил у цих країнах. Водночас,
В. Ткаченко залучає до аналізу розроблений у західній літературі концепт
“прекаріату”, або шару населення, яке в умовах швидких змін і поступу
технологій відчуває невпевненість і страх за свій соціальний добробут в обличчі
цих змін. Такі верстви населення існують у всіх країнах світу, і вони є
найподатливішими на популістську пропаганду. Російські стратеги намагається
посилити ці страхи, поширюючи фейкову інформацію, “підгодовуючи” лівацькі
чи праві партії та угруповання, втручаючись у внутрішнє політичне життя
багатьох країн, насамперед розвинутих (зокрема у виборчі кампанії, зокрема у
США, Франції та ін.). Проте, за кулісами залишається, зрештою не раз озвучене
справжнє прагнення російського правлячого режиму: внести розкол і хаос у
консолідовану позицію Заходу, підірвати орієнтацію на демократичні цінності,
зруйнувати ЄС і НАТО, як головні перешкоди у поширенні “русского міра” і
московської імперії.

Піднесені в першому томі надзвичайно важливі проблеми ідентичності
вимагали поглибленого вивчення саме “українського випадку”. І тому до цих
питань Автор повернувся в третьому томі – “Україна в пошуку
ідентичності” (2018). Слід відзначити, що його підхід викликає значний інтерес,
зокрема завдяки тому, що він спрямований на аналіз та інтерпретацію подій в
Україні останніх двох-трьох років, а також через потужну методологічну частину
(три розділи першої частини книги “Сучасне минулого”4). Загалом же книга
складається з трьох частин, кожна з яких містить три розділи. Читач знайде в
них змістовні роздуми і фахові розмірковування щодо “історичності”, тобто
змінності як навколишнього світу, так і наших уявлень про нього.

У першій частині, що охоплює три розділи, Автор формулює і обґрунтовує
думку, закладену в назві першої частини – історія (зрозуміло, йдеться про
історичне знання та уявлення, а не про феномен історії) завжди залишатиметься
провідним елементом та інструментом соціальної ідентифікації; з нею складно,
але без неї неможливе існування людських спільнот. Вона, безперечно, є
складовою всього культурного поступу людства та його досвіду. І цей факт
підтверджує популярну в сучасних гуманітарних колах, зокрема українських,
думку, що “геополітичний простір України тяжітиме до того, щоб стати лінією
розлому в міжнародній системі й джерелом величезних потрясінь, інтриг і

4 Хоча в цій частині В. Ткаченко прагне сформулювати підстави методології історичного
пізнання, однак постійно збивається на політологічні та філософсько-історичні рейки. А вони
дещо відрізняються від науково-історичних.
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розбіжностей” (с. 9). Від себе додам, що вона є також (або власне) тереном
(кордоном, фронтиром, рубежем, пограниччям тощо) зустрічі відмінних
цивілізацій (культурних моделей, “Заходу і Сходу”)5.

У першому розділі В.°Ткаченко розглянув історико-методологічні питання,
беручи до уваги зміни, що нині відбуваються в світовій історіографії. Можна
погодитись з його міркуваннями щодо змін моделей історіописання в ХХ і на
початку ХХІ століть, які у підсумку призвели до появи неокласичного підходу
до інтерпретації минулого. Ця модель стала “запереченням” постмодерних
підходів з їх концентрацією на “культурній” особистості і, як наслідок, розпаду
цілісності картини світу (хоча це положення є спірним). На початку ХХІ ст.
появилися тенденції до віднайдення цілісності історичного процесу на базі
глобальних проблем. Автору імпонують такі зміни, оскільки він є прихильником
системно-структурного і синергетичного підходу до суспільних в цілому й
історичних подій зокрема. Спроба застосування цього підходу до інтерпретації
подій у світі і в Україні пронизує всю квадрологію В. Ткаченка. Не вдаючись до
детального розгляду достоїнств і слабких місць цього підходу, зазначу, що під
пером цього Автора він виглядає достатньо переконливо. Але подальші його
роздуми спроваджують читача до оцінок, які все ж таки більше властиві
постмодерністському світобаченню. Це проявляється в розумінні проблеми
“історичної істини”, яка завжди “грішить” сучасністю (і тут я цілком згідний з
В. Ткаченком). Це дає можливість плавно впровадити думку про неминучу
“політизацію історії та історизацію політики” (це назва підрозділу 1.3). Як вірно
підкреслює Автор, цей процес особливо характерний для сучасної України, яка
змушена конструювати свою історичну ідентичність. І тут з ним не можна не
погодитись.

Подальші міркування Автора в першій частині книжки окреслюють загалом
відомі питання сучасної ідентичності України, а саме: нація і модернізація,
український і російський проекти творення в одній Україні “двох Україн” –
української і російської (малоросійської). У другій частині докладно розглянуто
складні соціальні процеси, пов’язані з перешкодами і труднощами ідентифікації
як політикуму, так і суспільства. При цьому дуже переконливо продемонстровано
пов’язаність питань національної ідентифікації з соціально-економічними
питаннями, зокрема роллю в них посткомуністичних і кримінальних кіл. Автор
наводить велику кількість документального матеріалу, який красномовно
свідчить про складання в пострадянській Україні перехідного типу держави,
яка ще остаточно не визначилась з своєю ідентичністю і намагається лавірувати
між Сходом і Заходом.

5 У цьому плані в українській історіографії нещодавно появилося цікаве дослідження
львівського історика Ігоря Чорновола “Компаративні фронтири: світовий і вітчизняний вимір”
(Київ: Критика, 2015), в якій зроблено цікаві спостереження з взаємодії культур на пограниччях
та їх історично-культурні проекції у сучасність.
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Третя частина книги предметно окреслює небезпеки, що виникають із
нереформованості всіх сфер суспільного буття, відкритої або прихованої
антиукраїнськості фінансово-промислових кланів, для яких проблема
ідентичності повстає як засада вигідного збагачення. Прагнення олігархічних
груп до нестримного збагачення, закамуфльованого під захист власності та
демократії, має своїм наслідком дискредитацію ідей лібералізму, конкурентної
економіки і людських прав. У підсумку це провадить до популізму, корупції і
розхитування зв’язків, що творять спільноту і державу. Це небезпечні тенденції
не тільки для України.

Четверта книга під назвою “Україна – Росія: на сконі “пропащого часу”
відрізняється від трьох попередніх. Продовжуючи тему формування української
ідентичності, Автор пропонує читачеві збірку своїх публікацій у російському
науковому журналі “Политическая концептология” (видає Південний
федеральний університет у Ростові-на-Дону), в яких він намагався донести до
російської громадськості адекватне уявлення про Україну. Сюди увійшли статті,
нариси, виступи на конференціях і онлайн-семінарах, написані і висловлені після
воєнної авантюри Росії проти Грузії у 2008 р й окупації Південної Осетії.
Як стверджує В.°Ткаченко, вже тоді у нього виникло передчуття майбутнього
нападу на Україну і бажання пояснити представникам російської громадськості
облудність всієї російської пропаганди щодо України та українців, які можна
кваліфікувати терміном “Великої Брехні”. У цілому тут повторюються теми,
розглянуті у попередніх томах книги з концентрацією уваги на особливостях
формування модерної української ідентичності на противагу російській імперській
ідентичності “русского міра”, котра стала ідеологічною підставою агресивної
зовнішньої і внутрішньої політики путінського режиму в РФ.

Як видається, провідною думкою четвертого тому є констатація факту
особливої місії України в зруйнуванні російської імперсько-радянської системи,
створеної упродовж віків, а особливо закріпленої під час існування СРСР. Цей
процес розриву з системою слідом за знаним російським дослідником Ігорем
Клямкіним Автор називає переходом від “приватизованої державності” до
правової. Подолання всіх “гріхів” минулого, які призвели до виникнення
олігархічної еліти, що претендує на всевладдя, неможливе без творення
громадянського суспільства і встановлення його контролю за владою.

Пострадянська система в Україні стала компромісом між молодим і
недосвідченим громадянським суспільством, посталими фінансово-
промисловими корпораціями і західними партнерами, і після кожної хвилі
революційних настроїв і виступів не доходило до зміни політичних еліт і ситуація
поверталась до попереднього стану. Для зміни такого розвитку подій потрібні
нові кадри політичних менеджерів, а їх формування вимагає глибоких перетворень
соціальної психології (цінностей) більшості українського населення, яке впродовж
багатьох століть боролося за виживання у ворожому середовищі. Звідси,
наголошує Автор, і зростає мета і логіка реформування всієї суспільно-політичної
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системи пострадянської України: формування української національно-державної
ідентичності, яка стане “своєю” для більшості громадян, незалежно від їхнього
соціального статусу, походження, вірувань і освіти. Воістину, це кардинальне
завдання, яке на перший план державної політики виводить не економіку і фінанси,
а гуманітарну сферу. На жаль, цього ще дуже багато людей і політиків не
усвідомлюють.

Лейтмотивом всієї квадрології В.°Ткаченка є обґрунтування кардинальної
значущості колективної та індивідуальної ідентичності (національної, політичної)
в справі існування держави Україна. Ідентифікація – це безперечно культурний
процес, у якому головну роль відіграє історія, покликана утвердити цього суб’єкта
в свідомості більшості його населення. Без науки, освіти, мистецтва і… успішної
економіки та гармонійних соціальних відносин він залишатиметься примарою.
З другого боку, економіка і соціальна взаємодія без культурно етичних норм
(цінностей) не творитиме спільноту, а навпаки її руйнуватиме. Тому недооцінка
гуманітарних питань, гуманітарної політики з боку керівної еліти держави може
стати драматичною перешкодою для існування України. У книзі докладно
розглянуто всі кричущі небезпеки для молодої держави, які виникають з
культурно-цивілізаційної неоднорідності ідентифікації її громадян, що успадкована
з минулого і штучно підтримувана носієм зовсім іншого імперського проекту –
сусідньої РФ.

Цілком згідний з Автором, що світові тенденції, соціально-політичні побажання
зустрічаються в Україні з великою проблемою, проблемою значною мірою
екзистенційно-історичного характеру: необхідністю подолання негативної
спадщини минулого, представленої у нав’язаних і підживлюваних зі Сходу
стереотипів і міфів про Україну і українців, які позбавляють їх історичної і
державної суб’єктності. Покінчити з такою суспільною свідомістю одним
наскоком не вдасться. Повністю підтримую Автора, коли він пише, що “все це
передбачає справжню революцію у світовідчутті (українців – Л. З.), оскільки
йдеться про необхідність внутрішнього прийняття громадянами саме такого
мислення і цілеспрямовану діяльність відповідно до усвідомлення себе
рівноправним членом єдиної політичної спільноти на широких просторах” (с. 551).
Йдеться про формування громадянської нації, члени якої об’єднані спільністю
цінностей і мети – посісти гідне місце серед інших націй. Тільки тоді Україна
зможе стати поважаним і рівноправним національним членом світової
транснаціональної громади. Але на цьому шляху ще треба багато зробити, а
передусім “звільнитись від примар минулого” і обвести поглядом навколишній
світ.

Всі чотири книги Василя Ткаченка, про які тут йдеться, по прочитанню
залишають почуття досади і гіркоти, вже не раз висловлюване письменниками
і публіцистами – “що ж ми за народ такий?”. Однак, значущість цих книг власне
і полягає в тому, щоб прояснити, чому так складно побудувати суспільство і
державність за ідеальними взірцями всупереч тенденціям світового розвитку.
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Україна ще не стала окремим актором світового театру, а тільки прагне ним
стати. Яким чином це відбувається, і які виникають обмеження і перешкоди
процесу входження у світове співтовариство і намагається з наукових позицій
показати Автор. В.°Ткаченко робить це легко і пластично, використовуючи
численні риторичні прийоми і метафори для аналізу та узагальнення реальних
фактів. Фактично, всі книжки є полемікою – з вченими, політиками, публіцистами
літераторами, полемікою зацікавленої в успішному розвитку українського проекту
вченого. Шкода, що ці книжки не прочитає багато співвітчизників (доля
багатотомних видань – порох на полицях!) Але багато авторських думок вже
увійшли в інформаційний обіг, а висловлені ним пропозиції щодо “українського
шляху в майбутнє” обговорюються у громадських середовищах6. На жаль, поки
що мало. Науково-популярні нариси, про які йшлося вище, є добрим
компендіумом знань для всіх тих, хто зацікавлений в розумінні подій, що
відбуваються в Україні і світі й планує (чи вже діє) в українській політиці
сьогодення і в найближчому майбутньому. Тому їм було б дуже корисно
прочитати всі чотири книги.

ABOUT THE UKRAINIAN IDENTITY YESTERDAY,
TODAY AND TOMORROW

(Concerning the Publication by Vasyl Tkachenko’s Four-Volume Book
on Contemporary Ukraine)

Leonid ZASHKILNYAK
Ivan Franko National University of Lviv,

Chair of Central and Eastern Europe History,
1, Universytetska str., 79000, Lviv, Ukraine

In the review essay, the four-volume publication of the works of the famous Ukrainian historian
and political scientist Vasyl Tkachenko on contemporary socio-political processes in Ukraine are
analyzed and the achievements and problems of the studying the peculiarities of the process of national
legitimization in the Ukrainian statehood and social identification of the population of modern Ukraine
are presented. V. Tkachenko is now not only a research scientist, but also a practitioner who worked for
a number of years in the system of state authorities and participated in the formation of the ideological
grounds of national politics. In the four volumes of his work a huge factual material is collected, the
theoretical achievements of modern world science are drawn in order to show the historical peculiarities
of the national identity of Ukrainians and Ukraine forming in the conditions of the attempts the
neighboring Russian Federation to carry out imperial revenge and prevent the existence of an independent
Ukraine.

6 Див.: “Українська ідентичність у дзеркалі сучасних подій (лекція В.°Ткаченка у ВГО
Товариство “Знання” України 27 лютого 2019 р.),” Товариство “Знання” України, доступно
26 липня 2019 року, http://znannya.org.ua/index.php/arkhiv/64-ukrajinoznavstvo-arkhiv/3083-
ukrajinska-identichnist-u-dzerkali-suchasnikh-podij
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The reviewer singled out the four main achievements of V. Tkachenko: a skillful combination
of theoretical developments of several sciences – history, sociology, political science and
others – for drawing up substantiated conclusions; a clear choice of positioning of the
scientist in relation to the object of research - the transformations of the social and individual
consciousness of Ukrainian citizens in the conditions of the need to overcome the persistent
stereotypes imposed by the historical destiny of enslavement in several imperial organisms,
especially Russia; empathetic author’s approach to studying the delicate problems of domestic
and international development of Ukrainian statehood, empathy for her fate and attempts to
give qualified advice to politicians and citizens of the country; created volumetric text
(4 volumes) is written in accessible language, directed to the average reader in order to reveal
the tendencies of world evolution and the place of Ukraine in it. Sacramental questions “qui
sumus?” and “ubi ergo dicemus?” find in V. Tkachenko’s work deep and argued answers.
Historical approach allows the author critically assess the current state of Ukrainian politics
and to predict future development options. The popular essays by Vasyl Tkachenko are a
good compendium of knowledge for all those who are interested in understanding the events
taking place in Ukraine and in the world and is planning (or already) acting in Ukrainian
politics in the present and in the near future.

Key words: Vasyl Tkachenko, російська імперська ідея, “русский мір”, соціальна
ідентифікація, українська державна суб’єктність.


