ІДЕОЛОГІЯ І ПОЛІТИКА
© 2018 Foundation for Good Politics
ISSN 2227-6068

ИДЕОЛОГИЯ И ПОЛИТИКА

IDEOLOGY AND POLITICS

Зміст
Олександр Еткінд та

Пострадянський транзит і демодернізація

4

Михайло Мінаков
Юрій Савельєв

Антиномії суспільства пізнього Модерну: Східна

14

Європа у небезпеці демодернизації
Світлана Щербак

Демодернізація чи внутрішні суперечності

64

Модерну?
Леонід Люкс

Роздуми про «консервативну революцію» в

66

Німеччині та про російсько-німецькі паралелі
Віктор Козюк та

Ресурсне прокляття: роль слабких інститутів і

Олександр

кроні-секторів

68

Длугопольський
Кріс Мондей

Від партійного комунізму до сімейного підряду

105

Антон Авксеньтьєв та

Прагматичні чи ідеологічні мотиви: Логіка

106

Валентина Кисельова

формування національних і регіональних
коаліцій в Україні

Олександр Забірко

Чари реваншизму: Геополітичні образи у

108

пострадянській фантастиці
Мария Енґстрьом

Проти Нового Середньовіччя: Візуализація

110

імперського ремодернізму в актуальному
російському мистецтві

№ 1(9), 2018

3

ІДЕОЛОГІЯ І ПОЛІТИКА
© 2018 Foundation for Good Politics
ISSN 2227-6068

ИДЕОЛОГИЯ И ПОЛИТИКА

IDEOLOGY AND POLITICS

ПОСТРАДЯНСЬКИЙ ТРАНЗИТ І ДЕМОДЕРНІЗАЦІЯ
Олександр Еткінд
Європейський університетський інститут

Михайло Мінаков
Інститут Кеннана, Міжнародний науковий центр ім. В. Вільсона
OCRid: 0000-0002-0619-7321

Тривалий час учені, політики та бізнесмени розглядали розвиток
пострадянських країн у термінах транзиту. Багатьом здавалося, що
транзит означає колективний перехід від тоталітарного минулого до
демократії та ринкової економіки, що буде встановлено єдність
пострадянських та західних модерностей, яка приведе до появи єдиної
Великої Європи від Лісабону до Владивостоку (Gel'man, 2003: 89 і далі;
Pickles & Smith, 2005: 2 і далі).
Ці оптимістичні очікування з часом потьмяніли під впливом ухилів
від сподіваної траєкторії розвитку багатьох країн Східної Європи та
Північної Євразії. У зв’язку з цим ми застосовуємо поняття демодернізації
для опису нових, теоретично недостатньо осмислених реалій ХХІ сторіччя.
Тестуючи це поняття у пострадянському контексті, ми визначаємо
демодернізацію як зворотній розвиток сучасного суспільства, що веде до
встановлення порядку, в якому змішані елементи попередніх та новіших
етапів модернізації.
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У своїй книжці «Розвиток та дистопія» Михайло Мінаков описав
історію поняття демодернізація (Minakov, 2018a: 117 і далі). У західній
соціології це поняття використовували спочатку для опису реакції
окремих

груп

(приміром,

релігійних

спільнот

чи

молодіжних

контркультурних рухів) на загальні модернізаційні процеси (Hunter, 1981;
Berger, 1973). Ален Турен та Шмуель Ейзенштадт намагалися перенести
це поняття до центру уваги соціальної теорії, проте намарно (Touraine,
1992; Robertson, 2011). Джон Боун та Девід Фазенфест застосовували
теорію демодернізації для економічного аналізу пізнього капіталізму
(Bone, 2010; Fasenfest, 2011).
У Східній Європі вчені застосовували це поняття охочіше, особливо
після того, як пострадянська демодернізація стала домінувати в результаті
укріплення

президенства

Володимира

Путіна

в

Росії,

перемоги

авторитарних тенденцій в часи правління Віктора Януковича в Україні та
розростання авторитарно-консервативного «поясу» від Астани до Мінську
та від Москви до Анкари. У цьому контексті першим почав вивчати
демодернізацію російський етнограф Валерій Тішков під час дослідження
наслідків чеченських воєн для населення Чечні (Тишков, 2001).
Російський політик Григорій Явлінський використав це поняття для опису
тенденцій соціально-економічного розвитку Росії на початку ХХІ сторіччя
(Явлинский, 2003). Дещо пізніше український історик Андрій Портнов
писав про демодернізацію в контексті розвитку української освіти
(Портнов, 2015). Про схожі процеси в російській політиці пам’яті писав
Ілля Калінін (Kalinin, 2011). Нарешті, Альберто Рабілотта, Яков Рабкін та
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Самір Саул запропонували загальну теорію демодернізації, яку визначили
як зворотний розвиток сучасного суспільства (Rabilotta et al., 2013).
Олександр Еткінд поясняв російську демодернізацію у зв’язку з
ресурсною залежністю путінської держави, яка встановила монополію на
надприбуткову торгівлю нафтою та газом, відокремило прибуток держави
від доходів громадян і привела до «масової девіації ціннісних суджень й
ураження самої здатності судити» (Эткинд, 2013: 165). Опора на нафту і
газ визначають силу «петромачо» ¾ групи людей, що походять з секторів
нафтовидобутку та держбезпеки, і контролюють найвищі ешелони
російської держави. Коли населення стає предметом опіки з боку такої
еліти, воно втрачає здатність конкурувати, соціальний капітал та навіть
навички виживання. Базові характеристики модерності ¾ наприклад,
освіта, охорона здоров’я та довіра ¾ стають іррелевантними для держави
та її власників. Саме тому модернізація в Росії має починатися заново ¾
з того, що «освічені, працьовиті, креативні жінки і чоловіки відправлять
смішних, надутих петромачо на звалище історії» (там само, 166).
Також теорія демодернізації зазнала розвитку під впливом дискусії,
що розгорнулася на сторінках колективної праці «Демодернізація.
Майбутнє в минулому» (Rabkin & Minakov, 2018). У ній вісімнадцять
філософів,

істориків

і

соціологів

описали

чотирнадцять

кейсів

знесучаснення різних суспільств світу. У цій монографії дискусія точиться
навколо двох ключових питань: яким процесом є демодернізація,
лінеарним чи циклічним? А також що її спричинює, зовнішні чи внутрішні
причини? Так Яков Рабкін визначає демодернізацію у лінеарних
термінах:
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«Демодернізація означає регрес за шкалою модерності… Це
означає тривалу деградацію матеріальних, фізіологічних (health) та
культурних умов у колись модернізованому суспільстві, повернення
до «передмодерних» форм життя і колективних ідентичностей»
(Rabkin, 2018: 17, 23).
У той же час, Жан-Люк Гватеро та Михайло Мінаков висловлюють скепсис
щодо цієї лінеарності (Guatero, 2018: 376 і далі; Minakov, 2018b: 250 і
далі). Гватеро доводить, що модернізація і демодернізація ¾ відносні
поняття, які часто проявляться разом у тих самих подіях (Guatero, 2018:
380). Натомість Мінаков розглядає демодернізацію як період у циклах
розвитку, як реакцію на спроби радикальної модернізації, що веде до
зворотного розвитку (Minakov, 2018b: 250 і далі). Разом з тим, Яков Рабкін,
Франсіско Рівера, Михайло Мінаков та Ґі Ланое розглядають кейси, в яких
демодернізація відбувається під впливом внутрішніх причин, хоч вони
визнають важливість і зовнішніх факторів (Rabkin, 2018; Rivera, 2018;
Minakov, 2018b; Lanoue, 2018). Проте Оріт Башкін, Детлєв Квінтерн, Гітоші
Сузукі та Ілан Паппе показують, що демодернізаційні процеси в Іраку чи
Палестині відбуваються під впливом зовнішньополітичних причин
(Bashkin, 2018; Quintern, 2018; Suzuki, 2018; Pappe, 2018).
Наш часопис продовжує дискусію щодо демодернізації на
пострадянських прикладах. Це число відкриває стаття Юрія Савельєва,
який доводить нерозривність процесів модернізації та демодернізації. На
користь своєї тези автор використовує данні «Європейського дослідження
цінностей» (European Values Study, EVS) та «Світового дослідження
цінностей» (World Values Survey, WVS), що дозволяє йому показати
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складність (де)модернізації і в «успішних» західних країнах, і не настільки
успішних східноєвропейських суспільствах.
Світлана

Щербак

намагається

деконструювати

поняття

демодернізації. На думку авторки, це поняття засновано на сприйняті
«ідеальної модерності» як чогось цілісного та реалістичного, що, на її
думку, є хибним. Щербак показує, що нормативне ядро модерності
розвивається в силу того, що його компоненти є суперечливими та
пов’язаними між собою гнучко та вільно. Модерність складається
водночас зі «світлих» та «темних» боків, із загальної освіти та Голокосту,
раціональної науки та етнічних чисток. Авторка висновує, що ті сучасні
явища, які називають демодернізацією, є нічим іншим, як наслідками
суперечностей всередині неоліберальної ідеї свободи.
Леонід Люкс описує ідеологічні реакції на політичну емансипацію в
Європі після Першої світової війни у формі німецької «консервативної
революції» та «євразійства» російських емігрантів. Аналізуючи різні
історичні приклади, Люкс демонструє, як політична уява використовує
ірраціональні

аргументи

для

протидії

політичної

модернізації

у

Центральній та Східній Європі. Він також указує на прямий зв'язок між
просуванням антивестернізму та демодернізаційним ефектом.
У наступній статті Віктор Козюк та Олександр Длугопольський
розглядають «ресурсне прокляття» як демодернізуючий процес у
ресурсозалежних суспільствах. Автори показують, що тривале опертя на
природні

ресурси

приводить

до

інституціонального

дефіциту,

домінування неформальних правил і процедур в управлінні та узурпацію
влади правлячими групами. Спираючись на аналіз даних про економічні
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та управлінські практики у сучасних суспільствах, автори висновують про
наявність статистичної залежності між експортом мінералів і розвитком
«кроні-секторів» в економіці, а також зворотній кореляції між експортом
мінералів і політичною стабільністю.
Кріс

Мондей

розглядає

декілька

пострадянських

і

посткомуністичних суспільств, де спадок однопартійної системи призвів
до зростання ролі родини як культурного інституту. Автор доводить, що
суспільства Росії, Білорусі, Північної Кореї, Китаю, Таджикистану,
Казахстану і Азербайджану рухаються схожим інституціональним шляхом:
вони конструюють ситуацію, за якої правління одної сім’ї заміщує
правління компартії як механізм правління. Більше того, автор стверджує,
що правління одної родини забезпечує політичну стабільність зазначених
народів.
Про схожі процеси пишуть Антон Авксентьєв та Валентина
Кисельова. У їхній статті продемонстровано, як неопатримоніалізм
впливає на процеси побудови політичних коаліцій на національному та
обласному рівні. Автори вивчали логіку боротьби владних груп, що діють
у парламенті та обласних радах. Спираючись на солідну доказову базу,
дослідники стверджують, що на національному рівні коаліції будуються за
принципом «мінімального виграшу», тоді як в облрадах це відбувається
за принципом ширшого представництва. У цих коаліціях роль ідеологій
слабша, а патрональні зв’язки важливіші. Також автори показують, як під
час будівництва «партій влади» ¾ одної з найпомітніших прикмет
політичної демодернізації ¾ в піраміду залучаються ріні владні групи
національного та обласного значення.
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У наступній статті Олександр Забірко аналізує політичну уяву
пострадянських

російськомовних

письменників

у

жанрі

наукової

фантастики та їх читачів. Автор доводить, що найпопулярніші жанри
сучасної фантастики просувають естетичний та ідеологічний ідеал
«нового зачарування» пострадянського культурного світу. У цьому процесі
численні

консервативно-орієнтовані

автори

експлуатують

базові

конвенції фентезі та наукової фантастики для ствердження нерозривності
між вигадкою та реальністю. Фокусуючись на геополітичних та соціальних
моделях, які конструюють негативний образ Іншого, ці письменники
легітимують архаїчні колективні структури та розповсюджують естетику
ресентименту. На додаток до того, Забірко демонструє, як масова
література формує ідеологічні та естетичні погляди, які потім приводять
до участі у політичних чи військових діях у пострадянських країнах.
У завершальній

статті

Марія Енґстрьом аналізує російську

неомодерністичну утопію в візуальних мистецтвах. Авторка фокусує свій
аналіз на творах Антона Чумака, російського сучасного мистця. Енґстрьом
виокремлює у творах Чумака образи Донбасу, що походять з візії
особливого імперіалістичного модернізму та заявлені як альтернатива
постіндустріальній ері. Ця естетика відображає також нову роль
православної церкви у сучасній Росії. Авторка вказує на те, що естетична
утопія «нової античності» і «нового порядку» візуально виражають
«консервативний поворот» російської політики і культури, що шукають
альтернативу неоліберальному постіндустріалізмові.
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Сподіваємось, що нове число «Ідеології і політики» буде цікавим як
спеціалістам, так і ширшій авдиторії, яка цікавиться сучасними
політичними і культурними процесами на пострадянському просторі.

Бібліографія
Bashkin O. Reborn Savages: Demodernization in Modern Iraq, in: Rabkin Y.,
Minakov M. (eds). (2018). Demodernization. A Future in The Past.
Stuttgart: ibidem, 139-162.
Berger, P. (1973). Demodernizing Consciousness, in: Social Policy, 3, 1−12.
Bone, J. D. (2010). Irrational Capitalism: The Social Map, Neoliberalism and
the Demodernization of the West, in: Critical Sociology, 36(5), 717−740.
Fasenfest, D. (2011). The Politics of Economic Change: Are We in a Brave New
World? in: Critical Sociology, 37 (6), 715−718.
Gel'Man, V. (2003). Post-Soviet transitions and democratization: Towards
theory-building, in: Democratization 10(2), 87-104.
Guatero J.-L. (2018). Which Modernity? Which Demodernization? In: Rabkin
Y., Minakov M. (eds). (2018). Demodernization. A Future in The Past.
Stuttgart: ibidem, 375-388.
Hunter, J. D. (1981). The New Religions: Demodernization and the Protest
against Modernity, in: Wilson, B. (Ed.). The Social Impact of New Religious
Movements. New York: Rose of Sharon Press, 1−19.

№ 1(9), 2018

11

ІДЕОЛОГІЯ І ПОЛІТИКА
© 2018 Foundation for Good Politics
ISSN 2227-6068

ИДЕОЛОГИЯ И ПОЛИТИКА

IDEOLOGY AND POLITICS

Kalinin, I. (2011). Nostalgic Modernization: The Soviet Past as a «Historical
Horizon», in: Slavonica, 17 (2), 156−167.
Lanoue G. Demodernization in Abruzzo: How Modernization Produced
Tradition, in: Rabkin Y., Minakov M. (eds). (2018). Demodernization. A
Future in The Past. Stuttgart: ibidem, 209-240.
Minakov M. (2018b). Demodernization in Post-Soviet Eastern Europe, in:
Rabkin Y., Minakov M. (eds). (2018). Demodernization. A Future in The
Past. Stuttgart: ibidem, 241-260.
Minakov, M. (2018a). Development and Dystopia. Studies in Post-Soviet
Ukraine and Eastern Europe. Stuttgart: ibidem, 2018.
Pappe I. The Many Faces of Demodernization: The Case of Palestine, in:
Rabkin Y., Minakov M. (eds). (2018). Demodernization. A Future in The
Past. Stuttgart: ibidem, 193-208.
Pickles, J., Smith, A. (Eds.). (2005). Theorizing transition: the political economy
of post-communist transformations. London: Routledge.
Quintern D. Demodernization as Orientalization: The Case of Iraq, in: Rabkin
Y., Minakov M. (eds). (2018). Demodernization. A Future in The Past.
Stuttgart: ibidem, 163-178.
Rabilotta, A., Rabkin, Y. and Saul S. (2013). La démodernisation en marche,
in: Revue internationale et stratégique, 92, 40–50.
Rabkin Y. (2018). Undoing Years of Progress, in: Rabkin Y., Minakov M. (eds).
(2018). Demodernization. A Future in The Past. Stuttgart: ibidem, 17-46.
Rabkin Y., Minakov M. (eds). (2018). Demodernization. A Future in The Past.
Stuttgart: ibidem.
№ 1(9), 2018

12

ІДЕОЛОГІЯ І ПОЛІТИКА
© 2018 Foundation for Good Politics
ISSN 2227-6068

ИДЕОЛОГИЯ И ПОЛИТИКА

IDEOLOGY AND POLITICS

Rivera F. Museology of Demodernization: Ruins of a Mining Village in
Northern

Chile,

in:

Rabkin

Y.,

Minakov

M.

(eds).

(2018).

Demodernization. A Future in The Past. Stuttgart: ibidem, 109-138.
Robertson, R. (2011). S.N. Eisenstadt: A sociological giant, in: Journal of
Classical Sociology, 1, 303−311.
Suzuki H. Demodernization versus Modernization in the Wake of the IraqIran War, in: Rabkin Y., Minakov M. (eds). (2018). Demodernization. A
Future in The Past. Stuttgart: ibidem, 179-192.
Touraine, A. (1992). Critique de la Modernite. Paris: Fayard.
Портнов, A. (2015). Демодернизация исторического образования в
постсоветской

Украине.

Колонка

в

Ab

Imperio:

[http://net.abimperio.net/en/node/1827]. Проверено 7.10.2018.
Тишков, В. (2001). Общество в вооруженном конфликте (этнография
чеченской войны). Москва: Наука.
Эткинд, A. (2013). Петромачо, или Механизмы демодернизации в
ресурсном государстве, в: Неприкосновенный запас, 2(88) (также
доступен: www.nlobooks.ru/node/3432).
Явлинский, Г. (2003). Демодернизация. Современная Россия, экономические
оценки и политические выводы. Москва: Эпицентр.

№ 1(9), 2018

13

ІДЕОЛОГІЯ І ПОЛІТИКА
© 2018 Foundation for Good Politics
ISSN 2227-6068

ИДЕОЛОГИЯ И ПОЛИТИКА

IDEOLOGY AND POLITICS

АНТИНОМІЇ СУСПІЛЬСТВА ПІЗНЬОГО МОДЕРНУ:
СХІДНА ЄВРОПА У НЕБЕЗПЕЦІ ДЕМОДЕРНІЗАЦІЇ
Юрій Савельєв
Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
ORCid: 0000-0003-2023-4472

Резюме.

Стаття

узагальнює

сучасні

теоретичні

інтерпретації

модернізації і демонструє, що модернізація є перманентним, релятивним,
нелінійним і антиномічним процесом, який необхідно розглядати у
контексті

ризиків

демодернізації.

Статистичний

аналіз

даних

Європейського та Всесвітнього дослідження цінностей (ЕVS / WVS) періоду
суспільних трансформацій 1990-х–2000-х років виявив суперечливе
поєднання ціннісного підґрунтя модернізації і демодернізації, як у більш
успішних країнах Центральної і Східної Європи, що залучені до процесу
європейської інтеграції, так й у пострадянських Білорусі, Україні та Росії.
Якщо поступове зростання матеріального благополуччя й відчуття
екзистенціальної безпеки сприяє поширенню через механізм соціалізації
емансипаційних цінностей, що є передумовою модернізації політичних
інститутів, то загострення соціально-економічних проблем і втрата
упевненості соціальним агентами призводить до підвищення небезпеки
демодернізації через посилення матеріалістичних орієнтацій населення.
Таким чином, дослідження доводить, що процес модернізації може бути
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нерозривно пов'язаним із демодернізацією протягом одного і того ж
періоду часу.

Це дозволяє краще зрозуміти суперечливість розвитку

регіону Східної Європи і фундаментальні загрози для демодернізації
сучасних суспільств.

Ключові

слова:

модернізація,

цінності,

соціальні

зміни,

демодернізація, східноєвропейські країни
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Вступ
На початку 1990-х років майбутнє постсоціалістичних країн розглядалось
багатьма соціальними теоретиками у категоріях модернізації (Müller,
1992; Sztompka, 1993; Tiryakian, 1995). Змістом такої модернізації мали
стати зміни суспільних інститутів за зразком західного капіталістичного
суспільства та адаптація до його економічних, політичних, правових та
фінансових норми (Blokker, 2005). Оптимістичний проект модернізації
Східної

Європи

передбачав

остаточну

перемогу

універсального

ліберально-ринкового типу модерну. Задля цього «посткомуністичні
суспільства» повинні були «повернутися» до Європи (тобто до сучасного
західного світу) (Sztompka, 1996). Однак виявилось, що зробити це було
непросто, у тому числі й тому, що «принаймні із XVI століття Східна
Європа була і залишається економічно відсталою і маргінальної частиною
Європейського континенту» (Janos, 1993: 3). Теорія модернізації не змогла
передбачити

і

пояснити

постсоціалістичних

появу

суспільствах

гібридних
(Altvater,

форм
1998).

капіталізму
Через

у

глибоку

економічну і суспільну кризу 1990-х років сама ідея модернізації
виявилась дискредитованою для пострадянських країн (Kapustin, 2003).
Замість очікуваного «повернення» до «нормальних» форм і практик
модерну (Sztompka, 1993), деякі з країн постсоціалістичного блоку
пережили «безпрецедентну демодернізацію» індустріального суспільства
ХХ ст., відкотившись (принаймні за деякими аспектами) у «домодерний»
стан (Cohen, 2001).
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шляхи

розвитку

колишніх

соціалістичних суспільств Східної Європи, то можна помітити очевидні
відмінності.

Уже

в

1990-х

роках

відбулося

розмежування

східноєвропейського регіону і траєкторій розвитку. У той час як Білорусь,
Молдова та Україна були втягнені у пострадянське коло інтересів і впливу
Росії, країни колишнього соціалістичного блоку й держави Балтії
приєднались до загальноєвропейського проекту. У результаті, ті країни,
які були залучені до процесу європейської інтеграції, швидше відновились
після занепаду 1990-х років і значно поліпшили докризовий показник
Індексу людського розвитку 1990 р. (Savelyev, 2011).
На тлі оформлення авторитарних режимів у Білорусі та Росії та
політичної нестабільності в Молдові й Україні здавалось, що європейська
інтеграція виявилась ефективною стратегією для модернізації та розвитку
постсоціалістичних суспільств Центральної та Східної Європи. Проте,
зростання

впливу

популістських

сил,

прихід

до

влади

правих

націоналістичних партій, обмеження функціонування демократичних
інститутів і критичне ставлення до загальноєвропейського ліберального
проекту в східноєвропейських країнах у 2010-х роках свідчать про
суперечливість процесу модернізації навіть у країнах-членах ЄС. Виникає
питання, чи є релевантним концепт модернізації для регіону взагалі? Чи
залишилась демодернізація пострадянських країн позаду у 1990-х роках?
Нарешті, чи можемо ми розглядати модернізацію поза загрозою
демодернізації?
У першій частині цієї статті я узагальнюю сучасні теоретичні
інтерпретації
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перманентним, релятивним, нелінійним і антиномічним процесом, який
необхідно розглядати лише у контексті демодернізації. У другій частині
статті на основі моделі модернізації Р. Інглхарта і К. Вельцеля (Welzel et
al., 2003; Inglehart, Welzel, 2005; Inglehart, Welzel, 2010) і аналізу
агрегованих даних Європейського дослідження цінностей (ЕVS) та
Всесвітнього дослідження цінностей (WVS) я показую, що у період 1990-х–
2000-х

років

у

східноєвропейських

постсоціалістичних

країнах

одночасно відбувались різноспрямовані процеси ціннісних змін. Ці
протилежні зміни, що свідчать про тенденції модернізації і демодернізації,
були як у більш успішних країнах, що залучені до процесу європейської
інтеграції, так й у пострадянських Білорусі, Україні та Росії.
Якщо поступове зростання матеріального благополуччя й відчуття
екзистенціальної безпеки загалом сприяє поширенню емансипаційних
цінностей, що є передумовою модернізації політичних інститутів, то
економічна скрута, неефективна соціальна політика і втрата упевненості
різними верствами населення є підґрунтям для посилення антимодерних
ціннісних орієнтацій. Отже, загальний висновок полягає у тому, що процес
модернізації може бути нерозривно пов'язаним із демодернізацією. Саме
такий погляд дозволить краще зрозуміти суперечливість розвитку регіону
Східної Європи.

Антиномії модернізації
Найпоширеніше

розуміння

модернізації існує у двох

варіантах:

«широкому» розумінні — як комплексу цивілізаційних «масштабних
соціальних,
№ 1(9), 2018
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характеризувався перехід до особливого типу суспільства Нового часу
(Martinelli, 2005: p. 8). «Вузьке» значення модернізації – це комплекс
«процесів, через які слаборозвинені суспільства або суспільства, що
розвиваються, тобто різноманітні периферії світу, намагаються скоротити
або подолати розрив, який відділяє їх від розвинених країн… в
економічному зростанні, конкурентоспроможності на глобальному ринку
і якості життя населення» (Martinelli, 2005: p. 25). У сучасному
глобальному

світі

модернізація

також

розглядається

як

«форма

міжнародної конкуренції», а не тільки як «цивілізаційні зміни» (Zhang, He,
2015).
Історично модернізація має три часових виміри: як первинний
розвиток невеликої кількості найбільш розвинених суспільств, який
розпочався індустріальною революцією та іншими кардинальними
змінами в суспільствах північноатлантичного регіону; як багатоманітний
процес, коли «менш розвинені суспільства наздоганяють» світових
лідерів у взаємодії з ними; нарешті, як постійні спроби модернізованих
суспільств «надати відповіді новим викликам на шляху інновацій і
реформ» (Zapf, 1998: 14).
Отже, перебіг і результати модернізації дозволяють оцінити
розвиток різних суспільств у порівняльному аспекті як ретроспективно,
так і для пояснення та прогнозування співвідношення сил у глобальній
світ-системі майбутнього. Формально модернізація орієнована на
досягнення новітнього найсучаснішого стану («up-to-date»), який лише
можливий у цей час і в цьому місці (Harrison, 1988: 152). Це надає
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можливість ранжувати суспільства, розташувати їх за певною шкалою
(Giddens, 1984: 232).
Разом з тим, модернізація вказує на певний орієнтир суспільства
модерну. Ідеологія модерну була заснована на принципах рівності
можливостей,

розширенні

індивідуальної

свободи,

універсальної

раціональності й ефективності. Серед інноваційних змін в соціальних
інститутах і когнітивних структурах (зокрема, сприйнятті часу та поступу
суспільства)

важливою

особливістю

модерну

було

заміщення

аскриптивних статусів, мотивів, практик соціокультурними системами, що
орієнтовані на досягнення і мобільність (Lerner, 1968; Deutsch, 1961;
Inkeles, 1974).
Саме починаючи з Нового часу формувалось суспільство із новою
соціальною структурою, акцентованою соціальною мобільністю та
прискореним розвитком, в якому корпоративна ізольованість соціальних
груп була кардинально зменшена або, навіть, зруйнована. Виникла
високоефективна система виробництва знання – сучасна наука, що стала
невід’ємною частиною та виробничою силою індустріального суспільства.
Емансипаційний
раціоналізмом,

«проект»

модерну

«розчаклуванням»,

нерозривно

переконанням

пов’язаний
у

із

принциповій

можливості пізнати об’єктивний світ, вірою в силу науки, нестримним
бажанням людини «інструментально оволодіти світом» (Habermas,
2003: 10).
Розчаклування світу зробило оточуюче середовище, людську
діяльність і соціальні взаємодії прозорими. Практики суспільства
модерну, що засновані на принципах універсальної раціональності,
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ефективності, обчислення й передбачуваності, знайшли своє закінчене
втілення у таких відомих формах організації та процесах, які були
тавровані Дж. Рітцером терміном макдоналдизація (Ritzer, 2000). У такому
суспільстві почали втрачати актуальність традиційні аскриптивні ознаки,
за якими соціальні групи розрізняються між собою. Найважливішим було
зменшення бар’єрів між конфесіями, спочатку — усередині християнства,
а з часом — і за його межами (Parsons, 1971). Це дозволило інтегрувати
певні групи, насамперед, в економічній сфері.
Утім,

розвиток

суспільства

модерну

заперечував

його

фундаментальні засади. Його ідеали виявились далекими від реальності
(Habermas, 2003). Емансипація призвела до несподіваних загроз для
досягнення свободи людиною (Bauman, 2000). На тлі емансипаційних
процесів в Європі була побудована ефективна й витончена система
контролю, дисципліни та ексклюзії (Foucault, 1965; Foucault, 1977;
Wagner, 1994). Філософія постмодерну заперечила новоєвропейський
ідеал об’єктивного універсального знання, поклавши кінець пануванню
метанаративів і постулювавши множинність інтерпретацій. Як наслідок
виник епістемологічно-культурний плюралізм і посилили свій вплив так
звані локальні системи знання.
Емансипаційну й раціональну сутність модерну та модернізації, яка
підживлювала

просвітницький

ідеал,

неможна

зрозуміти

поза

укоріненими в ній антиноміями і «лініями напруги», серед яких
розбіжність тотальності і плюралістичного бачення цінностей, дилеми
«звільнення», «майбутності» та «ворожості» безособових суспільних
інститутів, антиномії «рефлексії і дії», автономності індивідуума та
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суспільних обмежень, «вимірів людського існування», напруга між
правами індивідуумів і колективним інтересом та захисту «прав від
наявних центрів влади» (Berger, 1990; Eisenstadt, 2010; Touraine, 2009).
Зростання складності соціальних систем та когнітивних моделей
призвело, за словами Ю. Габермаса, до «нової непрозорості» (Habermas,
2003). На тлі глобалізації в другій половині ХХ ст. відбулися підойм
мультикультуралізму і ревіталізація домодерних традиційних форм,
зокрема, релігійних. У сучасному світі все більше акцентується те, що
розрізняє, розділяє, підкреслює унікальність та відмінність від інших.
Релігія, конфесійна й етнічна належність, мовні та культурні особливості
використовуються для підкріплення ідентифікації, а також і як політичний
інструмент. У результаті «глобалізація водночас сприяє і зумовлюється як
культурною гомогенністю, так і культурною гетерогенністю» (Robertson,
1992: 173). Парадоксальним чином раціональні системи ведуть до
дегуманізації,

утрачаючи

сенс,

і

«невідворотно

генерують

ірраціональності, які обмежують, а у кінцевому рахунку загрожують та,
можливо, підривають їхні раціональні засади» (Ritzer, 2000: 16, 123).
Таким чином, модернізація є антиномічним і нелінійним процесом.
Соціальні і культурні форми модерну пропонують емансипаційний
орієнтир, але також мають тенденцію до самозаперечення (Foucault,
1965; Wagner, 1994; Bauman, 2000; Habermas, 2003; Touraine, 2009).
Тому, на відміну від уявлення класичної теорії модернізації, цей
процес не є кумулятивним, а життєві шанси і спроможність вибору
людини, які збільшуються в результаті модернізації, перебувають під
постійною загрозою та тиском обмежень. Тоталітаризм і демодернізація
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є невід’ємними складовими суспільства модерну. Радше можна говорити
про постійне балансування модерну та антимодерну (у т. ч. архаїки) у
житті сучасних суспільств: фундаменталізм, етноцентризм, ксенофобія,
нетерпимість існують навіть у найбільш розвинених країнах.
Модернізація може забезпечити свободу від «бар’єрів та обмежень»
і «розширення поля діяльності» соціальних агентів (Sztompka, 1996: 52).
Через «розширення свободи» підвищується спроможність людей у
здійсненні ними вибору і, відповідно, стає можливим покращення якості
життя (Sen, 1999).
Проте це не означає лише однобічний доступ соціальних агентів до
ресурсів і отримання ними все нових можливостей. Емансипаційна сутність
модернізації аж ніяк не зводиться до постійного й безкінечного збільшення
споживання та підвищення стандартів життя (хоча вони є її важливими
ознаками), і тим більше, не може бути ототожнена із формуванням
споживацького ставлення до світу й суспільства. Справжня модернізація,
що спрямована на наділення людини більшим ступенем свободи — тобто
зростання ролі людського вибору (як індивідуального, так і колективного)
супроводжується на тлі підвищення якості життя одночасним збільшенням
для сучасної людини «тягаря» вибору і відповідальності за нього (Berger,
1990).
Таким чином, якщо зосередитись на соціокультурній сутності
модернізації, то можна дійти висновку, що антиномії модерну та наявні
дисфункції сучасного суспільства тією чи іншою мірою пов’язані із
зазначеним процесом емансипації й відповідною трансформацією
домодерного світосприйняття та взаємодією із ним модерних форм.
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полягає

в

діалектиці

емансипації — це боротьба, звільнення, отримання прав і можливостей для
вибору, що супроводжується накладанням зовнішніх обмежень та
зобов’язань, утратами, зовнішнім контролем, що зростає, усвідомленням
відповідальності своєї свободи в контексті прав і свобод іншого. Адже
емансипація має ціну та, як правило, крім сторін, що здобувають, є сторони,
що програють. Модерна автономність індивідуумів і можливості для
самореалізації супроводжуються примусом та ексклюзією, а публічна і
приватна сфери, колективні права постійно загрожують індивідуальній
свободі та спроможності вибору (Wagner, 1994; Bauman, 2000).
Зазначена суперечність є вирішальною для розуміння сутності
суспільства модерну і діалектики його розвитку. Тому ключовим питанням
є способи розв’язання цієї суперечності, інституціональне забезпечення
спроможності вибору, яке гарантує дотримання певної процедури,
ціннісний контекст, що визначає ставлення і мотивації соціальних
агентів.
Отже, модернізація будь-якого суспільства є напруженим і
суперечливим

процесом.

Було

б

помилкою

розглядати

її

суто

раціоналістично як своєрідний «бізнес-план» політичних та економічних
еліт. Модернізація не лише забезпечує економічне зростання і
підвищення якості життя, а й невідворотно продукує виклики через свою
антиномічність та конфронтацію з антимодерними інституціональними
практиками і пластами культури. Тому важливо з’ясувати місце та
наслідки останніх у сучасному суспільстві, а також оцінити баланс
модерних і архаїчних елементів суспільної свідомості. Це дозволить
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виявити соціокультурні ризики процесу модернізації, а в перспективі
встановити зв'язок її соціокультурних вимірів з економічним розвитком.
Слід зазначити, що антиномії та «лінії напруження» модернізації не
можуть бути остаточно усунені. Виклики і суперечності емансипаційного
проекту модерну потребують оновлених і актуальних відповідей. Тому
модернізація є «неперервною», її «не можна зупинити» і вона «ніколи не
завершується» (Bauman, 2000: p. 28). Соціальні інститути і культура
сучасного суспільства мають специфічну часову орієнтацію досягнення
«відкритого майбутнього» (Therborn, 2003).
Відповідно, перехід до «типу суспільства Нового часу», так само як
й подолання відставання менш розвинених суспільств від більш
розвинених (Martinelli, 2005) насправді не є однократними подіями.
Модернізація не приводить і не може привести до завершеного певного
стану. Це відкритий і перманентний процес. Таким чином, модернізація є
актуальною не лише для країн, що розвиваються, але й для розвинених
країн, що є світовими лідерами і намагаються «випередити одна одну»,
досягти та утримати високий рівень розвитку (Zhang, He, 2015).
Модернізація як постійна спрямованість на безкінечне оновлення є
способом існування суспільства модерну (Bauman, 2000: 28).
Крім того, що модернізація нелінійна, антиномічна і перманентна,
вона також є релятивним процесом.
По-перше, модернізація відбувається відносно певних орієнтирів у
взаємопов’язаному і структурованому світі, в якому існують країни ядра,
напівпериферії та периферії і точиться асиметрична конкуренція
(Wallerstein,
№ 1(9), 2018
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несправедливим перерозподілом ресурсів, домінуванням, створенням
систем гегемонії та, іноді, військовою агресією. Прискорення модернізації
в історичній перспективі відбувалось за рахунок використання переваг і
залучення зовнішніх ресурсів (які, відповідно, втрачались іншою
стороною), що поглиблювало відмінності суспільств, які перебували на
різних етапах модернізації.
По-друге, структури і практики модерну завжди відтворюються у
протистоянні з «немодерними» або «домодерними» (традиційними та
архаїчними) практиками. Останні нікуди не зникають на шляху
«соціального

прогресу»

(Eisenstadt,

2010).

Якщо

в

класичній

модернізаційній теорії було прийнято жорстко приставляти модерн
традиції, то згодом дослідження довели, що суспільство модерну є більш
складним, суперечливим і традиція є його невід’ємною складовою
(Bendix, 1977). Власне зміст різноманітних процесів модернізації має сенс
лише стосовно інших протилежних («немодерних») структур і суспільств
(або домодерних, або тих, що втрачають характеристики модерності).
Первинна

модернізація

відбувалась

локалізовано

у

північноатлантичному регіоні через утворення національних економік і
політичних націй Вестфальскої системи, але в постійній взаємодії більш
розвинених суспільств з менш розвиненими. Згодом модернізація набула
глобального масштабу в формі постійної конкуренції, у якій суспільства,
що просунулися далі на шляху модернізації, отримували більшу перевагу,
яка втілювалась в економічне, політичне й культурне домінування.
Релятивність модернізації є вкрай важливою для її розуміння. Ідеться
не тільки про неадекватність дискретного протиставлення «модерний —
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немодерний» і натомість застосування континуальної шкали «відносно
модернізовані — відносно не модернізовані суспільства» (Levy, 1996: 742).
Сама модернізація може відбуватись лише на тлі та у взаємодії зі старими
структурами, практиками, інститутами, коли під час такої взаємодії
утворюються різноманітні конфігурації. Так само, якщо за одиницю аналізу
приймається суспільство, більш модернізовані суспільства протистоять тим,
де процеси модернізації ще не почались, або вони відбуваються
уповільнено й ускладнюються місцевими умовами. На міжнародному рівні
модернізація завжди відбувається у взаємодії держав та інших потужних
акторів.
В

останні

десятиліття

глобалізація, що значно прискорила

модернізацію й залучила (часто імперативно) периферійні суспільства та
інертні й консервативні верстви населення, водночас спровокувала
жорстку антимодернізаційну відповідь. На сьогодні в багатьох країнах
світу особливо загострюється виклик антимодерну і відбувається в різних
формах відродження архаїчних практик – від «ісламської держави» до
піднесення право-націоналістичних політичних рухів та захисників
«традиційних цінностей». В Україні це також проходить винятково
болісно і трагічно у вигляді громадянського протистояння, збройного
конфлікту й військової агресії, що загрожує самому існуванню її
державності та незалежності. Самопроголошені «народні республіки» —
це не просто сепаратистські анклави, а й химерні відповіді антимодерну
(Medvedev, 2014).
Якщо ключовими соціокультурними характеристиками суспільства
пізнього модерну є емансипаційні або постматеріалістичні цінності,
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поведінка,

толерантність і готовність до включення інших, то архаїка сьогодні постає
через ірраціональні міфи та стереотипи, закритість для раціональної
аргументації, розділення суспільства, протиставлення на «своїх і чужих»,
нетолерантність і неприйняття іншого.
У цьому контексті інтенсифікації протиріч модерну у глобальному
світі загроза демодернізації

набуває особливого значення. Звичні

атрибути пізнього модерну — економічне зростання, прогрес науки і
техніки, громадянські права та розгалужена система соціального
забезпечення — не гарантують незворотність модернізаційних змін.
Навіть у розвинених суспільствах спостерігається поглиблення розриву
між окремими центрами, де зосереджуються індустрії високих технологій,
і периферійними регіонами (Häyrinen-Alestalo, 2001), збільшується
нерівність розподілу доходів (Piketty, 2014). Це супроводжується
зниженням толерантності і готовності до включення інших, посиленням
право-популістських
демократичних
комунікації,

політичних

інститутів,

зокрема,

сил,

порушенням

через

зменшенням

довіри

раціональної

поширення

«фейкових

до

суспільної
новин»,

«альтернативних фактів» і конспірологічних теорій.
Отже,

наявні

теоретичні

підходи

визначають

модернізацію

нелінійним, антиномічним, перманентним і релятивним процесом, в якому
на різних рівнях відбувається постійне протистояння з антимодерними
практиками. Посилення останніх за певних умов може призводити до
демодернізації.
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Постсоціалістичні країни Східної Європи, маючи спадок форсованої
комуністичної модернізації і негативний вплив глобальної конкуренції,
виявились особливо вразливими перед загрозою демодернізації. У
наступній частині статті ми побачимо, що пострадянські країни та частина
країн з тих, які були залучені до європейського інтеграційного проекту,
мали схожі патерни поєднання елементів модернізації та демодернізації
у 1990-х – 2000-х роках.

Суперечності поширення емансипаційних цінностей як підґрунтя
модернізації і демодернізації у країнах Східної Європи
Для

розуміння

фундаментальних

засад

процесів

модернізації

у

східноєвропейських країнах необхідно виявити характер та тенденції
змін ціннісних орієнтацій населення. Сучасні дослідження демонструють,
що характеристики соціальних інститутів визначають успішність країни в
аспектах економічного зростання та політичної ефективності (North et al.,
2009; Acemoglu, Robinson, 2012). Разом з тим, порівняльні дослідження
Р. Інглхарта, К. Вельцеля, Г.-Д. Клінгемана та інших доводять, що саме
зміни ціннісних орієнтацій (соціокультурна складова модернізації)
передують інституціональним змінам (Welzel et al., 2003; Inglehart, Welzel,
2005; Inglehart, Welzel, 2010; Welzel et al., 2012).
Ними була розроблена теоретична модель модернізації, в якій
поєднано економічний, інституціональний і ціннісно-культурний рівні і
продемонстровано

роль

поширення

емансипаційних

(постматеріалістичних) цінностей у процесі модернізації (Welzel et al.,
2003). В основі цієї моделі збільшення можливостей вибору людини, що
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відбувається за допомогою: 1) індивідуальних ресурсів, які забезпечують
вибір людини; 2) цінностей, які визначають і мотивують вибір людини; 3)
політичних та правових інститутів, які гарантують цей вибір (Welzel et al.,
2003: 346).
У моделі робиться акцент, по-перше, на зміні цінностей, зокрема,
поширенні емансипаційних цінностей унаслідок збільшення економічних
(матеріальних) ресурсів індивідуумів, по-друге, на впливі емансипаційних
цінностей

на

формування

ефективних

демократичних

інститутів

(Inglehart, Welzel, 2010). Ефективні інститути, у свою чергу, сприяють
економічному зростанню.
Така багаторівнева модель є більш складним концептуальним
продовженням популярної в 1960-х роках моделі модернізації, згідно з
якою економічний розвиток і, зокрема, зростання рівня доходу на душу
населення, приводить до розвитку демократичних інститутів (Lipset,
Bendix, 1959). Її варіантом також є теорія впливу економічного зростання
та участі індивідуумів у процесах економічної модернізації на зміни на
рівні особистості: цінності, ставлення і поведінку (Inkeles, Smith, 1974).
Хоча

економічне

зростання

відбувається

в

різних

країнах

нерівномірно, проте саме по собі воно є загальним процесом, що в цілому
приводить до подібних результатів – збільшення доходів і рівня життя
населення. Тому Р. Інглхарт, К. Вельцель та їхні колеги стверджують, що
модернізація довела свою універсальність: економічний розвиток і
пов’язане з ним відчуття безпеки зумовлюють зміни в цінностях, що у
свою чергу визначає піднесення демократичних інститутів (Welzel et al.,
2003; Inglehart, Welzel, 2005; Inglehart, Welzel, 2010; Welzel et al., 2012).
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Емпіричні дані опитувань Всесвітнього дослідження цінностей
(WVS) у 52 країнах показують, що зростання екзистенціальної безпеки
соціальних агентів (на економічній основі) обумовлює зміни в їхніх
ціннісних орієнтаціях: від традиційних до секулярно-раціоналістичних і
від цінностей виживання до цінностей самовираження. Даний ціннісний
зсув корелює зі зміною рівня демократії: із середини 1980-х до середини
1990-х цей фактор пояснює більше половини варіації змінної рівня
демократії (R2 = 0,517) (Inglehart, Welzel, 2010: 561-562).
Емансипаційні ціннісні орієнтації у контексті фундаментальних
властивостей

суспільства

модерну,

що

були

розглянуті

вище,

забезпечують як свободу і умови для творчості соціальних агентів, так й
толерантне ставлення й готовність до включення інших.
Відповідно

до

розробленої

методології

індикатором

для

вимірювання емансипаційних цінностей є постматеріалістичні пріоритети
індивідуумів над матеріалістичними при виборі альтернатив відповідей
на чотири питання (Inglehart, Welzel, 2005). Кожному вибору респондента
приписується числове значення і у результаті розраховується індекс за
трибальною шкалою від 1 до 3, де 1 — це матеріалістичні ціннісні
орієнтації, а 3 — постматеріалістичні орієнтації. Хоча різні автори
застосовують

різну

«постматеріалістичні»,

термінологію,

говорячи

«антропоцентричні»

про

цінності

«ліберальні»,
або

«цінності

самовираження», проте всі ці теорії описують єдиний процес заміни
«традиційних конформних цінностей, що підпорядковують людську
автономію дисципліні спільноти, …цінностями, що вивільняють і роблять
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акцент на виборі людини …процесі як емансипаційній зміні цінностей»
(Welzel et al., 2003: p. 342).
Для пояснення механізму поширення емансипаційних цінностей у
суспільстві

Р. Інглхартом

також

було

запропоновано

«гіпотезу

соціалізації» (socialization hypothesis) (Inglehart, 1990). Згідно з цією
гіпотезою

цінності

дорослої

людини

відображають

соціальні

та

матеріальні умови процесу її соціалізації. Тому власний досвід молодості
«формуючих років» і відчуття економічної та фізичної (екзистенціальної)
безпеки визначають основні ціннісні пріоритети на довгі роки дорослого
життя. Відповідно, зростання відчуття екзистенціальної безпеки в другій
половині ХХ ст. призвело до «міжпоколінного ціннісного зсуву» у
багатьох розвинених країнах (Inglehart, 1990).
Дескриптивний аналіз емансипаційних цінностей за даними
Європейського дослідження цінностей (ЕVS хвиля 4) 2008-2010 років
демонструє, що на національному рівні вони менш поширені у
східноєвропейських країнах, ніж у західноєвропейських (див. табл. 1).
Відповідно до моделі модернізації є очікуваним, що більш заможні
суспільства мають більшу кількість постматеріалістів, які орієновані на
емансипаційні цінності. Проте, із цієї тенденції є винятки. Росія має ВВП
на душу населення, що дорівнює або перевищує рівень багатьох країн
Східної Європи, але значно ним поступається за індексом емансипаційних
цінностей. Ірландія має показник ВВП на душу населення вищий за
більшість країн, проте за показником поширення емансипаційних
цінностей вона близька до середньоєвропейського значення і за ним
подібна до Словаччини.

№ 1(9), 2018

32

ІДЕОЛОГІЯ І ПОЛІТИКА
© 2018 Foundation for Good Politics
ISSN 2227-6068

ИДЕОЛОГИЯ И ПОЛИТИКА

IDEOLOGY AND POLITICS

Ті пострадянські країни, що не залучені до європейського
інтеграційного

проекту,

мають

найнижчий

рівень

поширення

емансипаційних цінностей. Поруч з ними за цим показником Болгарія,
Румунія, Боснія і Португалія.
Найвище значення з усіх постсоціалістичних країн має Словенія, яка
знаходиться у групі розвинених країн разом з Швейцарією, Грецією,
Францією та Австрією. Лідерами на континенті є скандинавські країни,
Велика Британія та Нідерланди.
В усіх східноєвропейських країнах крім Словенії та Чеської
Республіки

кількість

людей,

що

поділяли

модернізаційні

постматеріалістичні орієнтації, є незначною. Найменше їх в Україні (2%) та
Росії (1 %), а також у Болгарії (2.1 %), що є найбіднішою країною ЄС.
Відповідно, найбільша кількість осіб із матеріалістичними пріоритетами,
що не сприяють модернізації, спостерігалась в Україні (близько 48%),
Росії (майже 60%) та Молдові (більше 50%) і є значно вищою за інші
країни регіону Східної Європи, що є членами ЄС, за винятком Болгарії.
Динаміка ціннісних змін із середини 1990-х до кінця 2000-х років у
східноєвропейських суспільствах за даними Всесвітнього дослідження
цінностей (WVS хвиля 3) та Європейського дослідження цінностей (ЕVS
хвиля 4) свідчить, що частка людей, що поділяли постматеріалістичні
пріоритети, у

східноєвропейських країнах, охоплених аналізом, крім

Болгарії і Латвії значущо не змінилась (див. табл. 2).
Навпаки, кількість осіб із суто матеріалістичними орієнтаціями за
цей час суттєво знизилась у країнах регіону крім Словенії та Чеської
Республіки. Хоча саме останні дві країни є лідерами у Східній Європі за
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поширенням емансипаційних цінностей. Але в них підґрунтя для
модернізації не збільшилось.
Лише в Росії відбулося помірне зростання групи матеріалістів за цей
період (2.9%). Причому з 2000 по 2008 рік через сприятливу світову
кон’юнктуру в цій країні відбувся істотний економічний підйом і
збільшився добробут широких верств населення. На противагу цьому, в
інших

пострадянських

країнах

кількість

матеріалістів

суттєво

скоротилась, зокрема в Україні на 6 %, Молдові на 5.1%, Естонії на 9.3%,
Латвії на 5.5%, а в Литві – на 16.2 %. Таким чином, в охоплених аналізом
постсоціалістичних країнах крім Росії неможна встановити ціннісний
тренд демодернізації у період із середини 1990-х до кінця 2000-х років. В
цілому для регіону є характерними часткові ціннісні зміни, які полягали у
зменшенні поширення матеріалістичних пріоритетів при постійному рівні
постматеріалістичних. Тобто в більшості постсоціалістичних країн
складались ціннісні передумови для модернізації, хоча це відбувалось
вкрай повільно і тенденція була достатньо слабкою.
Разом з тим, усі постсоціалістичні країни, хоча й у різній мірі,
пережили глибоку соціально-економічну кризу 1990-х років. Ті країни
Центральної та Східної Європи, які стали членами ЄС у 2004 р. (EU8), не
тільки подолали наслідки трансформаційної кризи до середини 2000-х
років, а й скоротили своє відставання від більш розвинених країн за
показником Індексу людського розвитку (Human Development Report,
2007).
Хоча значення цього індексу зросло протягом відповідного періоду
у найбільш розвинених країнах, зокрема у США на 3.5%, що є основою
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для порівняння, у більшості постсоціалістичних країн, незважаючи на
різке падіння у першій половині 1990-х років, воно у цілому за цей час
перевищило

це

значення.

Найбільше

скорочення

розриву

продемонстрували Словенія і Польща (по 3.8 % за Індексом людського
розвитку відносно США), а серед пострадянських суспільств — Латвія
(2.4 %) (Savelyev, 2011). Болгарія та Румунія також скоротили своє
відставання але менш суттєво — на 0.3 і 0.9 % відповідно. У той же час,
Індекс людського розвитку Білорусі, Молдови, України й Росії знизився
щодо основи порівняння (значення США) у середньому у чотирьох країнах
на -4.3% (-1,4 % у Білорусі, -6.1% в Молдові, -5.2% в Україні) (Savelyev,
2011).
Згідно з моделлю модернізації слід очікувати, що різні темпи
економічного

зростання,

збільшення

матеріального

добробуту

і

показників якості життя мають по різному впливати на формування
емансипаційних цінностей (Inglehart, Welzel, 2010). Проте, наявні дані
вказують на те, що незважаючи на суттєві відмінності у соціальноекономічному розвитку у більшості країн Центральної та Східної Європи,
які стали членами ЄС, з одного боку та у Білорусі, Молдові й Україні – з
іншого, формування емансипаційних цінностей відбувалось у схожій
спосіб. Більш того, у найбільш успішних постсоціалістичних країнах
регіону Словенії та Чеській Республіки не помітно проявів модернізаційних
ціннісних змін (див. табл. 2). Лише стосовно Росії і, частково, Болгарії
можна визначити ціннісний аспект демодернізації.
Нашою гіпотезою, яка пояснює ці розбіжності, є припущення, що у
зазначений період докорінних суспільних трансформацій 1990-х – 2000-
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х років у східноєвропейських постсоціалістичних країнах одночасно
відбувались різноспрямовані процеси ціннісних змін. У результаті кризи
1990-х років несприятлива соціально-економічна ситуація призвела до
посилення

матеріалістичних

антимодерних

ціннісних

орієнтацій.

Відповідно, це можна вважати свідченням фундаментальних процесів
демодернізації постсоціалістичних суспільств.

Разом з тим, тенденція

формування емансипаційних цінностей зберіглась у деяких країнах за
рахунок механізму соціалізації попереднього соціалістичного періоду,
коли збільшувалось матеріальне благополуччя та відчуття особистої
безпеки. Вікові когорти, які проходили соціалізацію у той період, досягали
дорослого життя протягом 1990-х–2000-х років. Це підсилювало
потенціал

модернізації

попри

несприятливу

соціально-економічну

ситуацію. Саме таке поєднання двох механізмів створює суперечливу
картину ціннісних змін у східноєвропейських країнах.
Єдиний реалістичний засіб перевірки цієї гіпотези — це проведення
когортного аналізу і диференціація ефектів соціально-економічної кризи
та соціалізації у ціннісних змінах. Оскільки соціальні зміни складаються з
відносно незалежних компонентів, а саме окремих ефектів віку,
історичного періоду та характеристик когорт (АРС — аge-period-cohort), то
їх

розмежування

дозволяє

виявити

особливості

соціокультурних

трансформацій постсоціалістичних суспільств (Savelyev, 2016).
Для розв’язання поставленої задачі необхідно подолати обмеження
дескриптивного аналізу розподілу ціннісних пріоритетів за окремими
віковими когортами і застосувати метод лінійної декомпозиції тренду за
допомогою регресії (Firebaugh, 1989). Цей метод дозволяє ідентифікувати
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компоненти соціальних змін при проведенні когортного аналізу та
виявити приховані на перший погляд відмінності в процесі змін
цінностей, виходячи зі статистичної об'єктивної оцінки параметрів моделі
множинної регресії — відмінностей усередині вікових когорт та між ними
за певний період.
Інакше кажучи, така лінійна декомпозиція забезпечує ортогональне
розмежування контекстуального компоненту історичного періоду та
демографічного компоненту зміни поколінь у популяції. Проте, це має сенс
тільки у тому випадку, коли дослідник фокусується лише на двох ефектах
соціальних змін (із трьохкомпонентного комплексу АРС), а третім ефектом
можна знехтувати. Як правило, їм може бути компонент вікових змін
(Alwin, McCammon, 2003).
Саме такий спосіб з використанням моделі лінійної регресії був
розроблений

Г. Файербау

(Firebaugh,

1989).

Він

ґрунтується

на

припущенні, що вік не має окремого значного ефекту для деяких ознак,
тобто існує стабільність індивідуальних відмінностей протягом життя. Тоді
інтеркогортний компонент (the between-cohort component) інтерпретується
як показник заміщення поколінь (змін у популяції), а інтракогортний
компонент (the within-cohort component) інтерпретується як прояв
контекстуальних факторів або ефекту історичного періоду (Alwin,
McCammon, 2003).
У

нашому

випадку

дослідження

емансипаційних

цінностей

використання методу лінійної декомпозиції є виправданим, а його
результати можуть бути добре проінтерпретовані тому, що відмінності між
віковими когортами є опосередкованим показником (проксі-змінною) для
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процесу соціалізації. Відмінні та спільні риси, що є результатом
соціалізації, протистоять (є ортогональними) іншим характеристикам, що
зумовлені загальними для всіх когорт контекстуальними факторами
(Savelyev, 2015).
Оскільки рівень освіти може бути важливим чинником ціннісних
пріоритетів, а у сучасних європейських суспільствах молоді когорти більш
освічені, ніж старші вікові групи, то для отримання валідних оцінок і
обґрунтованого висновку у моделі лінійної декомпозиції потрібно
контролювати вплив освіти на цільову змінну.
Аналіз був проведений для 13-ти постсоціалістичних країн
(включаючи Білорусь, Молдову, Україну і Росію), для яких наявні дані
Європейського та Всесвітнього дослідження цінностей

(EVS/WVS), що

були агреговані.
Змінними, що включені у статистичну модель, є емансипаційні
ціннісні орієнтації респондентів (бінарна цільова змінна) та три фактори:
рік народження респондентів, рік проведення дослідження, рівень освіти
респондента (порядкова категоріальна змінна). Для того щоб перевірити
дослідницьку гіпотезу, моделі регресії оцінюються окремо для кожної
країни на основі лонгітюдних даних, що охоплюють чотири точки
вимірювання у період із 1995 по 2009 рік.
Перевагою

індексу

емансипаційних

цінностей

із

чотирма

питаннями є те, що він використовується в усіх хвилях Європейського та
Всесвітнього дослідження цінностей. Тому він дозволяє використати
максимальну кількість даних і порівнювати різні країни, оскільки замість
квазіметричної шкали на виході за його допомогою респонденти
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поділяють

матеріалістичні,

пост

матеріалістичні або змішані орієнтації.
Зіставлення часток респондентів зберігає змістовність і коректність
інтерпретації результатів. Проте в цьому випадку залежна змінна є
категоріальною,

тому

для

статистичного

моделювання

потрібно

використовувати логістичну регресію.
Таким чином, рівняння для нашої моделі декомпозиції тренду
приймає таку форму бінарної логістичної регресії із двома варіантами
залежних змінних: «належність до групи, що поділяє постматеріалістичні
пріоритети» і «належність до групи, що поділяє матеріалістичні
пріоритети» з альтернативами «так» або «ні» для кожного варіанту:
P(у) = 1 / (1 + ехр(-(b0 + b1∙період + b2∙когорта + b3∙освіта + ε))),
де P(у) – імовірність належності до групи постматеріалістів (або до групи
матеріалістів у іншому варіанті моделі), b0 – це логарифм шансів
належності до групи без факторів у моделі, b1 – логарифм співвідношення
шансів належності до групи зі зміною року вимірювання (інтракогортний
компонент моделі), b2 – логарифм співвідношення шансів належності до
групи зі зміною року народження (інтеркогортний компонент моделі), b3
– логарифм співвідношення шансів належності до групи зі зміною рівня
освіти, ε – стохастична похибка.
Інтерпретація
статистичної

моделі

значущості

декомпозиції

коефіцієнтів

і

обмежується
напрямом

оцінкою

зв’язку,

який

відображається знаком коефіцієнта (логарифм співвідношення шансів).
Якщо
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респондентів – заміщення когорт як проксі-змінна соціалізації) бінарної
логістичної регресії є значущим і додатним у моделі, яка прогнозує
належність до групи, що поділяє постматеріалістичні цінності, а
аналогічний коефіцієнт у моделі, яка прогнозує належність до групи, що
поділяє матеріалістичні цінності, є значущим і від’ємним, то для цього
суспільства

підтверджується

гіпотеза

поширення

емансипаційних

цінностей через механізм соціалізації. Відповідно можна говорити про
модернізаційний тренд всупереч кризовим явищам 1990-х років.
Якщо коефіцієнт інтракогортного компонента (рік проведення
дослідження,

як

показник ефекту

історичного

періоду)

бінарної

логістичної регресії є значущим і від’ємним у моделі, яка прогнозує
належність до групи, що поділяє постматеріалістичні цінності, а
аналогічний коефіцієнт у моделі, яка прогнозує належність до групи, що
поділяє матеріалістичні цінності, є значущим і додатним, то для цього
суспільства підтверджується гіпотеза посилення антимодерних ціннісних
орієнтацій через контекстуальний вплив історичного періоду. Відповідно
можна зробити висновок про ціннісне підґрунтя демодернізації внаслідок
соціально-політичних проблем і втрати відчуття безпеки.
Моделювання також продемонструвало, що роль освіти є стабільно
значущою в усіх країнах (р < 0.001) і у більшості випадків не анігілює
ефекти історичного періоду або заміщення когорт. Контроль впливу
освіти дозволяє зрозуміти, чи підвищуються або знижуються шанси
поділяти емансипаційні цінності зі зміною року народження (або року
вимірювання для інтракогортного компоненту моделі) у тих осіб, які
мають ідентичний рівень освіти. Тобто, цільові ефекти оцінюються поза
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впливом освіти на залежну змінну ціннісних орієнтацій (див. табл. 3 і
табл. 4).
У

результаті

застосування

запропонованої

моделі

лінійної

декомпозиції нами були отримані диференційовані оцінки компонентів
ціннісних змін у контексті процесів модернізації і демодернізації у
східноєвропейських суспільствах. Ці оцінки долають обмеження описової
статистики.
Як видно з табл. 3 і табл. 4 в усіх країнах (винятком є лише група
постматеріалістів у Латвії) існує тенденція поширення емансипаційних
цінностей через механізм соціалізації (компонент заміщення когорт),
оскільки представники більш молодих когорт мають вищі шанси
потрапити до групи із постматеріалістичними пріоритетами (табл. 3).
Водночас,

їхні

шанси

опиниться

у

групі

із

матеріалістичними

пріоритетами знижуються (табл. 4).
Важливо, що ця тенденція абсолютно неочевидна з наявних
дескриптивних даних (див. табл. 1 і табл. 2). Відповідь полягає в тому, що
ця загальна тенденція сходить нанівець тому, що інтракогортний
компонент (ефект історичного періоду) і інтеркогортний компонент
(ефект заміщення когорт) у більшості випадків демонструють протилежні
напрямки змін.
Навіть, пострадянські країни, що не входять в ЄС і які пережили
найглибший

занепад

1990-х

років,

демонструють

позитивний

емансипаційний зсув через вплив попередньої соціалізації. Коефіцієнт
бінарної логістичної регресії для ефекту заміщення когорт групи
постматеріалістів (належить до цієї групи чи ні) виявився значущим для
№ 1(9), 2018

41

ІДЕОЛОГІЯ І ПОЛІТИКА
© 2018 Foundation for Good Politics
ISSN 2227-6068

ИДЕОЛОГИЯ И ПОЛИТИКА

IDEOLOGY AND POLITICS

Білорусі 0.02 (p < 0.001), Росії 0.02 (p < 0.001), Молдові 0.01 (p < 0.05) та
України 0.01 (p < 0.05), якщо контролювати змінну рівня освіти (табл. 3).
Аналогічно, чим молодша людина, тим менш вона схильна до суто
матеріалістичних пріоритетів (значущі від’ємні коефіцієнти бінарної
логістичної регресії, табл. 4).
Отже, якщо умови соціалізації були сприятливими, її механізм
забезпечує підтримку модернізаційного тренду. Втім, загострення
соціально-економічних проблем призводить до підвищення загрози
демодернізації через посилення матеріалістичних орієнтацій, про що
свідчить отримана оцінка ефектів історичного періоду у деяких країнах.
Можна припустити, що саме цей контекстуальний компонент вказує на
підґрунтя для демодернізації східноєвропейських суспільств унаслідок
зниження відчуття екзистенціальної безпеки.
З табл. 3 і табл. 4 видно, що вплив цього компоненту відрізнявся у
різних країнах, що цілком природно відображає специфіку соціальноекономічної і політичної ситуації 1990-х–2000-х років. Коефіцієнт
бінарної логістичної регресії для цього ефекту (компонент періоду) групи
постматеріалістів є негативним для Білорусі -0,03 (p < 0,05), Росії -0,04
(p < 0,05) і України -0,03 (p < 0,05) при контролі рівня освіти респондентів
(табл. 3). Подібний контекст був також у Болгарії, Румунії і, несподівано, у
Словенії, що є однією з найбільш успішних постсоціалістичних країн. З
іншого боку, зростання групи людей з матеріалістичними пріоритетами
через контекстуальний вплив серед пострадянських країн відбувався у
Білорусі, Росії, але не в Україні (табл. 4).
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Отже, якщо за період трансформацій, які охоплюють чотири точки
вимірювання, механізм соціалізації сприяв модернізаційним процесам в
усіх східноєвропейських країнах (у Латвії сприяв частково), то у шести з
них, зокрема, Україні, історичний контекст ціннісних змін вказує на загрозу
демодернізації (табл. 5).
Разом з тим, у чотирьох країнах – Естонії, Латвії, Литві і Словаччині,
ефект періоду, навпаки, частково підтримував модернізаційний тренд в
аспекті формування емансипаційних цінностей.

У двох країнах його

вплив не виявися статистично значущим а у Румунії він мав різну
спрямованість для груп матеріалістів і постматеріалістів.
Також у частини постсоціалістичних суспільств, що були включені
до аналізу, а саме у Білорусі, Росії, Словенії й Україні негативний ефект
історичного періоду не є статистично значущим у моделі логістичної
регресії для групи постматеріалістів, якщо не враховувати рівень освіти
респондентів. Це вказує на те, що у кінцевому підсумку негативний
контекстуальний вплив на поширення емансипаційних цінностей у цих
країнах був компенсований підвищенням рівня освіти населення. (Дані
EVS/WVS, які використовуються у нашому дослідженні, свідчать, що рівень
освіти виріс у 11-ти країнах за період між хвилями опитувань, але
залишився постійним в Естонії та Румунії.) Це означає, що освіта здатна
до

певної

міри

врівноважувати

фактичне

зниження

підтримки

емансипаційних цінностей. Таким чином, підвищення рівня освіти є
дієвим запобіжником для демодернізації через погіршення соціальноекономічних умов.
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Висновки
Отже, теоретичний аналіз демонструє, що модернізація є перманентним,
релятивним, нелінійним і антиномічним процесом, який необхідно
розглядати лише у контексті демодернізації. Антиномії модерну пов’язані
із процесом емансипації й відповідною зміною ціннісних орієнтацій у
суспільстві. Емансипація супроводжується на тлі підвищення якості життя
одночасним збільшенням для сучасної людини відповідальності за її вибір
та загрозами для індивідуальної свободи.
У процесі модернізації відбувається постійне протистояння з
антимодерними практиками. Посилення останніх через несприятливі
соціально-економічні умови і зниження відчуття екзистенціальної безпеки
може загрожувати демодернізацією, що супроводжується зниженням
толерантності і готовності до включення інших, зменшенням довіри до
демократичних
комунікації,

інститутів,

зниженням

матеріалістичних

порушенням

підтримки

цінностей.

раціональної

емансипаційних

Глобалізація,

що значно

і

суспільної
посилення
прискорила

модернізацію та імперативно залучила периферійні суспільства та
консервативні верстви населення, водночас спровокувала жорстку
антимодернізаційну відповідь. У багатьох країнах світу відбувається
піднесення архаїчних практик у різних формах. Постсоціалістичні країни
Східної Європи через особливості історичного розвитку є вразливими
перед загрозою демодернізації.
Застосування моделі модернізації (Welzel et al., 2003; Inglehart,
Welzel, 2010) дозволяє виявити характер та тенденції змін ціннісних
орієнтацій населення у східноєвропейських країнах періоду суспільних
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трансформацій 1990-х–2000-х років. Статистичний аналіз агрегованих
даних Європейського дослідження цінностей (ЕVS) та Всесвітнього
дослідження цінностей (WVS) методом лінійної декомпозиції тренду
продемонстрував різноспрямованість ціннісних змін ефектів соціалізації
та історичного періоду у частині країн Східної Європи у зазначений період.
Ці протилежні зміни вказують

на одночасне

ціннісне

підґрунтя

модернізації і демодернізації, як у більш успішних країнах, що залучені до
процесу європейської інтеграції (Словенії і Чеській Республіці), так й у
пострадянських Білорусі, Україні та Росії.
Диференціація ефектів історичного періоду та заміни поколінь
через інтракогортний й інтеркогортний компоненти змін засвідчила, що
механізм соціалізації є ключовим для пояснення стійкості тренду
модернізації, оскільки результат соціалізації відображає відмінності між
когортами у ціннісних орієнтаціях, які були сформовані за умови
поступового підвищення якості життя у попередній період. Якщо
контекстуальні соціальні зміни впливають одночасно на всі вікові когорти,
то наслідки соціалізації фіксують формування основних цінностей, які
відрізняють

когорти

незалежно від загального впливу поточних

історичних подій.
Поступове зростання матеріального благополуччя й відчуття
екзистенціальної безпеки загалом сприяє поширенню емансипаційних
цінностей, що є передумовою модернізації політичних інститутів. З іншого
боку, економічна скрута, неефективна соціальна політика і втрата
упевненості різними верствами населення є основою для посилення
антимодерних
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економічної і політичної ситуації 1990-х–2000-х років у різних країнах
ефект історичного періоду суттєво відрізняється у країнах регіону.
Зокрема, для Білорусі, Україні та Росії виявилося, що між-когортний зсув
емансипаційних цінностей затьмарюється флуктуаціями матеріалістичних
пріоритетів,

які

обумовлені

несприятливими

контекстуальними

факторами. Таким чином, загострення соціально-економічних проблем
призводить до підвищення загрози демодернізації через посилення
матеріалістичних орієнтацій населення.
Отже, загальний висновок дослідження полягає у тому, що перебіг
модернізації може бути нерозривно пов'язаним із демодернізацією
протягом одного і того ж періоду часу. Хоча європейська інтеграція
виявилась достатньо ефективною стратегією модернізації більшості
постсоціалістичних суспільств Центральної та Східної Європи, це не є
незворотній процес, про що свідчать антимодернізаційні виклики
сьогодення. Саме такий погляд дозволить краще зрозуміти суперечливість
розвитку

регіону

Східної

Європи

і

фундаментальні

загрози

демодернізації сучасних суспільств.
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Додатки
Таблиця 1. Емансипаційні цінності у 35 європейських країнах 2008–
2010 рр.

Стандартне
Країна

Середнє значення

відхилення

Росія

1.43

0.52

Молдова

1.53

0.59

Україна

1.54

0.54

Болгарія

1.60

0.53

Португалія

1.60

0.55

Боснія і Герцеговіна

1.60

0.56

Білорусь

1.63

0.60

Румунія

1.65

0.55

Польща

1.71

0.59

Албанія

1.72

0.59

Туреччина

1.72

0.56
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Словаччина

1.72

0.59

Ірландія

1.72

0.60

Естонія

1.75

0.55

Угорщина

1.75

0.59

Литва

1.76

0.52

Латвія

1.76

0.57

Іспанія

1.78

0.60

Чеська Республіка

1.80

0.61

Хорватія

1.81

0.56

Австрія

1.86

0.62

Франція

1.87

0.64

Греція

1.88

0.65

Швейцарія

1.90

0.65

Словенія

1.92

0.59

Ісландія

1.99

0.60

Фінляндія

1.99

0.68

Німеччина

2.00

0.62
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Італія

2.01

0.64

Бельгія

2.01

0.64

Норвегія

2.06

0.50

Нідерланди

2.08

0.61

Данія

2.08

0.50

Велика Британія

2.08

0.63

Швеція

2.13

0.53

Середні значення шкали від одного – повністю матеріалістичні
орієнтації
до трьох – цілком постматеріалістичні орієнтації. Джерело: EVS
(2011). European Values Study 1981-2008, Longitudinal Data File
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Таблиця 2. Динаміка емансипаційних цінностей у східноєвропейських
країнах
(зміна частки матеріалістів і постматеріалістів у 2008 р. порівняно із
1995–1997 рр.,
у відсотках, WVS хвиля 3, EVS хвиля 4)

Країна

Зміна частки

Зміна частки пост

матеріалістів, %

матеріалістів, %

Білорусь

-4.8

1.3

Болгарія

-10.4

-2.1

Чеська Республіка

-0.8

1.2

Естонія

-9.3

0.6

Латвія

-5.5

2.4

Литва

-16.2

0.6

Молдова

-5.1

1.9

Польща

-4.0

1.6

Румунія

-8.0

-0.6

Російська Федерація

2.9

-0.6

№ 1(9), 2018

56

ІДЕОЛОГІЯ І ПОЛІТИКА
© 2018 Foundation for Good Politics
ISSN 2227-6068

Словаччина

ИДЕОЛОГИЯ И ПОЛИТИКА

IDEOLOGY AND POLITICS

-10.5

0.8

Словенія

1.7

0.1

Україна

-6.0

-0.6

Значущі зміни виділені жирним шрифтом
Джерело: EVS (2011). European Values Study 1981–2008, Longitudinal
Data File; WVS (2009).World Value Survey 1981-2008 official aggregate.
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Таблиця 3. Компоненти змін емансипаційних цінностей у 1995–
2008 роках
Група постматеріалістів. Бінарна логістична регресія, нестандартизовані
коефіцієнти

Країна

Зміна частки

Компонент

Компонент

постматеріалістів,

періоду

заміщення когорт

(%)
Білорусь

1.33

-0.028 *

0.023 ***

Болгарія

-2.13

-0.082 ***

0.018 **

Республіка

1.16

-0.014

0.014 ***

Естонія

0.63

0.017

0.021 ***

Латвія

2.4

0.032 *

0.006

Литва

0.55

-0.031

0.018 **

Молдова

1.89

0.029

0.012 *

Польща

1.55

-0.015

0.017 ***

Румунія

-0.64

-0.032 *

0.018 ***

Чеська
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Російська
Федерація

-0.58

-0.043 *

0.024 ***

Словаччина

0.76

0.024

0.019 ***

Словенія

0.06

-0.019 *

0.013 ***

Україна

-0.59

-0.033 *

0.013 *

* р < 0.05 ** р < 0.01 *** р < 0.001.
Рівень освіти є статистично значущим для всіх країн (р < 0,001).
Джерело: EVS (2011). European Values Study 1981–2008, Longitudinal
Data File; WVS (2009). World Value Survey 1981–2008 official aggregate.
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Таблиця 4. Компоненти змін емансипаційних цінностей у 1995–
2008 роках
Група матеріалістів. Бінарна логістична регресія, нестандартизовані
коефіцієнти

Країна

Зміна частки

Компонент

Компонент

матеріалістів,

періоду

заміщення когорт

(%)
Білорусь

-4.83

0.019 *

-0.019 ***

Болгарія

-10.41

-0.001

-0.009 ***

Чеська Республіка

-0.81

0.045 ***

-0.015 ***

Естонія

-9.28

-0.032 ***

-0.012 ***

Латвія

-5.54

-0.011

-0.011 ***

Литва

-16.17

-0.032 ***

-0.008 **

Молдова

-5.1

-0.012

-0.011 ***

Польща

-3.95

0.010

-0.012 ***

Румунія

-7.99

-0.023 *

-0.004 *
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Російська
Федерація

2.89

0.035 ***

-0.017 ***

Словаччина

-10.53

-0.040 ***

-0.017 ***

Словенія

1.66

0.026 **

-0.014 ***

Україна

-6.03

-0.004

-0.009 ***

* р < 0.05 ** р < 0.01 *** р < 0.001.
Рівень освіти є статистично значущим для всіх країн (р < 0,001).
Джерело: EVS (2011). European Values Study 1981–2008, Longitudinal
Data File; WVS (2009).World Value Survey 1981–2008 official aggregate.
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Таблиця

5.

ИДЕОЛОГИЯ И ПОЛИТИКА

Оцінка

впливу

ціннісних

змін

IDEOLOGY AND POLITICS

на

модернізацію

у

постсоціалістичних країнах у 1995–2008 рр.
Країна
Білорусь

Ефект історичного періоду

Ефект соціалізації

загроза демодернізації

сприяє модернізації

часткова загроза
Болгарія
Чеська
Республіка
Естонія

демодернізації

сприяє модернізації

часткова загроза
демодернізації

сприяє модернізації

частково сприяє модернізації

сприяє модернізації
частково сприяє

Латвія

частково сприяє модернізації

модернізації

Литва

частково сприяє модернізації

сприяє модернізації

Молдова

вплив незначущий

сприяє модернізації

Польща

вплив незначущий

сприяє модернізації

Румунія

вплив різноспрямований

сприяє модернізації

Федерація

загроза демодернізації

сприяє модернізації

Словаччина

частково сприяє модернізації

сприяє модернізації

Російська
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Словенія

ИДЕОЛОГИЯ И ПОЛИТИКА

загроза демодернізації

IDEOLOGY AND POLITICS

сприяє модернізації

часткова загроза
Україна

демодернізації

сприяє модернізації

Оцінка на основі моделей бінарної логістичної регресії для груп
постматеріалістів та матеріалістів.
Джерело: EVS (2011). European Values Study 1981–2008, Longitudinal
Data File; WVS (2009).World Value Survey 1981–2008 official aggregate.
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ДЕМОДЕРНІЗАЦІЯ ЧИ ВНУТРІШНІ СУПЕРЕЧНОСТІ МОДЕРНУ?
Світлана Щербак
Інститут філософії імені Г. С. Сковороды НАН України
OCRid: 0000-0003-0458-5176

Резюме. Статтю присвячено критиці концепту демодернізації як діагнозу
сучасних негативних соціально-політичних явищ. Основний недолік
концепту демодернізації полягає в тому, що він передбачає внутрішню
когерентність і несуперечливість модерну — не процес модернізації, а
самого рушійного ідеалу модерну.
Проте у програмі модерну містяться внутрішні суперечності, які
проявляються, зокрема, в напрузі між свободою і рівністю, між
індивідуальною автономією і спільною волею, а також між нормативним
ядром модерну і його інституційними практиками. Нормативне ядро
модерну також зазнає змін — його складові не утворюють внутрішньо
несуперечливої системи, але вільно і гнучко поєднані один з одним;
історично змінюється трактування цих складових і їх констеляція.
Характерною особливістю модерну є також установка на раціональну
реконструкцію суспільства на основі утопічного образу ідеального
суспільства. Виходячи з цього, етнічні чистки і Голокост, є «темною
стороною» модерну, пов'язаною з ідеєю самовизначення народу.
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Неолібералізм, що став базової ідеологічної програмою останньої
третини ХХ століття, також відтворює характерні особливості
модерну. Він поєднує в собі пафос морального універсалізму і домагання
раціонального

панування.

Неоліберальна

політика

призводить

до

послаблення держави і посилення глобалізованих еліт, зростання
нерівності і розмивання середнього класу. Це, в свою чергу, веде до кризи
ліберальної демократії і зростання популізму.
Таким чином, ті явища сучасності, які можна охарактеризувати як
прояви демодернізації, є наслідком реалізації модерного ідеалу свободи в
його

неоліберальному

трактуванні.

Вони

виявляють

внутрішні

суперечності самої програми модерну.

Ключові слова: демодернізація, модерн, неолібералізм, популізм, криза
ліберальної демократії.

Повна версія статті доступна російською мовою.
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РОЗМИСЛИ ПРО «КОНСЕРВАТИВНУ РЕВОЛЮЦІЮ» В НІМЕЧЧИНІ
ТА ПРО РОСІЙСЬКО-НІМЕЦЬКІ ПАРАЛЕЛІ
Леонід Люкс
Католицький університет м. Айхштетт

Резюме. Перша світова війна завершилася крахом авторитарно керованих
імперій та переконливою перемогою західних демократій. Одним з
наслідків цієї перемоги, одначе, було радикальне повстання проти Заходу
та притаманних йому цінностей. Антизахідний дискурс із особливою
наполегливістю підтримували представники німецької та російської
духовних еліт, продовжуючи тим самим глибоко вкорінену в обох країнах
традицію

протистояння

найрадикальніших

критиків

західному
Заходу

шляху
були

розвитку.
представники

Серед
т.зв.

«Консервативної революції» у Ваймарській Німеччині та «Євразійства», що
постало в російській еміграції у 1921 році. Цю статтю присвячено
аналізові цих двох течій.

Ключові слова: консервативна революція, євразійство, Перша
світова війна, більшовизм, націонал-соціалізм, тоталітаризм, лібералізм,
вестернізм.
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РЕСУРСНЕ ПРОКЛЯТТЯ:
РОЛЬ СЛАБКИХ ІНСТИТУТІВ ТА КРОНІ-СЕКТОРІВ
Віктор Козюк
Тернопільський національний економічний університет
ORCid: 0000-0002-5715-2983

Олександр Длугопольський
Тернопільський національний економічний університет
ORCid: 0000-0002-2040-8762

Резюме. В статті аналізується ефект «ресурсного прокляття» з огляду
на притаманні ресурсозалежним країнам характеристики: недостатній
розвиток інститутів, домінування неформальних правил і процедур при
ухваленні управлінських рішень, падіння якості життя переважної
більшості населення, узурпація держави в інтересах урядових кіл.
Тестується гіпотеза про прямий взаємозв’язок між сировинною природою
експорту і розвитком кроні-секторів, дистанцією влади, а також
обернений — між сировинним експортом і рівнем політичної стабільності.
Згідно з проведеним аналізом

багаті на ресурси країни згруповано у

чотири групи, в яких фігурує припустимо значуще поєднання політичного
режиму, сировинного експорту та рівня розвитку демократії. Зроблено
висновки про відповідність України за рівнем аналізованих показників до
ознак групи демократій зі слабкими інститутами.
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Ключові слова: ресурсне прокляття, олігархічна економіка, якість
інститутів, урядування, дистанція влади, політика, ресурсне багатство,
сировинний експорт, політичний режим.
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Актуальність теми дослідження. Економічний розвиток країн світу у ХХ
столітті досить сильно залежав від наявності природних ресурсів, які
дозволяли їм не лише забезпечувати відповідний рівень ВВП на особу,
якості життя, але й формувати відповідне інституційне середовище, яке
сприяло утвердженню влади груп інтересів, залучених до виробництва й
розподілу прибутків від продажу ресурсів, а також узурпації державної
влади.

Інституційні

та

політико-економічні

аспекти

аналізу

макроекономічного профілю сировинних економік вказують на те, що
вигоди «гонитви за рентою» (rent seeking) деформують макроекономічну
політику, внаслідок чого традиційні макроекономічні інструменти нерідко
перетворюються на прямі важелі перерозподілу добробуту на користь
окремих груп інтересів (Acemoglu, Johnson, Querubin, Robinson, 2008). ХХІ
століття хоч і змінило траєкторію соціально-економічного розвитку, а
також структуру багатьох економік, проте, на жаль, не позбавило
проблеми ресурсного прокляття країни із викривленими (слабкими)
інститутами.
Постановка

проблеми.

В

дослідженні

поставлено

завдання

дослідити взаємозв’язок сировинних економік із показниками розвитку
кроні-секторів, дистанції влади та політичної стабільності, а також
класифікувати

держави

з

різними

політичними

режимами

за

індикаторами сировинного експорту та рівнем розвитку демократії.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Існує кілька критеріїв для
зарахування країн до сировинних економік. До т. з. жорсткого критерію
можна віднести позицію авторів теорії «держави-рантьє» (Mahdavi, 1970;
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Beblawi, Luciani, 1987), що виступає передумовою концепції ресурсного
прокляття, в якій наголошується на тому, що сировинною економікою
можна вважати ту, в якій щонайменше 40% доходів бюджету залежать від
рентних прибутків. За цією ознакою можна аналізувати сировинні
економіки з чітко вираженою спеціалізацією на кількох експортних
товарах (Чилі, Нігерія, Габон, Бруней), однак для складніших сировинних
економік цей критерій важко застосовуваний на практиці й «відсіює»
чимало країн із вибірки. Загалом, держави-рантьє «потерпають» від двох
ефектів:

економічної

економічного

неефективності

розвитку,

оскільки

та

обструкції

нафтова

рента

соціальносправляє

стабілізувальний ефект на формування патронатних зв’язків, поширення
клієнтизму та розвиток дистрибутивних політик на користь олігархату
(Mähler, 2010). В державах, доходи яких переважно формуються коштом
ренти, оподаткування громадян відступає на другий план і керівні еліти
перестають

залежати

від

позицій

громадян-виборців,

інвестуючи

надприбутки від продажу природних ресурсів у апарат власного захисту
(Ross, 2001; Karl, 2007). Інший, т. з. м’який, підхід використано І. Алієвим
(Aliyev, 2013), який у своїх дослідженнях країною, багатою на ресурси,
визнає ту, частка сировинного експорту якої перевищує 50% в структурі
загального експорту. МВФ послуговується підходом, згідно з яким
країною, багатою на ресурси, є та, в якої частка сировинного експорту за
1962–2014 рр. в середньому не опускалася нижче 35% загального
експорту, а чистий сировинний експорт (експорт + імпорт) за аналогічний
період перевищує 5% валової зовнішньої торгівлі (IMF, 2015). З міркувань
переліку країн останні два підходи є практично ідентичними, але підхід
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МВФ є структурно жорсткішим, оскільки виключає ті країни, в яких є
значне проміжне сировинне споживання.
Загалом, категорія «прокляття ресурсів» (resource curse) або
«парадокс надлишку» (paradox of plenty) з’явилася на початку 1990-х рр.
і була введена у науковий обіг Р. Ауті, який згідно зі спостереженнями за
темпами росту країн-експортерів нафти, відзначив зниження динаміки
ВВП на особу протягом двох десятиліть після початку нафтової кризи
1970-х рр. (Auty, 1993). Пізніше в роботах Дж. Сачса та А. Ворнера (Sachs,
Warner, 1997; Sachs, Warner, 2001) розпочалася дискусія щодо того, що
надлишок природних ресурсів нерідко стає радше проблемою, аніж
вигодою для держав-рантьє. Так, у 1965–1998 рр. в країнах ОПЕК
зростання середньодушового ВВП становило в середньому 1,3%, тоді як в
країнах, що розвиваються, — 2,2% (Ніконенко, 2014). Особливо в цьому
сенсі виділяється Нігерія, де протягом 1965–2000 рр. нафтові доходи на
душу населення зросли з 33 до 245 дол. США, тоді як ВВП на особу
залишився незмінним — 325 дол. США. При цьому частка бідних за цей
період в країні зросла з 36% до 70% (Sala-i-Martin, Subramanian, 2004).
Загалом, ресурсне прокляття пов’язується із недостатнім розвитком
інститутів, домінуванням неформальних правил і процедур при ухваленні
управлінських рішень, падінням якості життя переважної більшості
населення, узурпацією держави в інтересах правлячих кіл тощо. Проте
несправедливо пов’язувати цей ефект із негативним впливом самої лише
наявності природних ресурсів на рівень економічного розвитку країни,
адже проблема радше у домінуванні сировинних галузей в структурі
експорту (Guriev, Sonin, 2008), сповільненні темпів економічних реформ
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та деградації інститутів після відкриття запасів надлишкових нафтових чи
газових ресурсів (приклади Росії, країн Латинської Америки, Африки).
Проте періодично у короткостроковій перспективі «ресурсне прокляття»
змінювалося «ресурсним добробутом» (resource wealth): в Мексиці у
2000-х рр. та Венесуелі у 1970-х рр. спостерігалася слабка кореляція між
зростанням цін на нафту та демократією, оскільки ключові політичні та
громадянські права й свободи були збережені (Haber, Menaldo, 2011).
Проте стосовно вітчизняної економіки зазначимо, що ризик посилення її
сировинної спрямованості кореспондує зі зламом тренду світових
сировинних цін, що не гарантує можливостей швидкої конвертації
«ресурсного добробуту» в прискорене зростання та підвищення ВВП на
особу.
Деякі вчені наголошують на зв’язку надлишку природних ресурсів із
політичними

конфліктами

всередині

країн-рантьє

(Collier,

Hoeffler, 2001; Le Billon, 2001; de Soysa, 2000), апелюючи до того, що у
ресурсозалежних економіках частіше спалахують внутрішні конфлікти,
ніж у країнах, позбавлених цієї проблеми. З одного боку, самі ресурси
можуть виступати мотивом розв’язання внутрішнього конфлікту чи
зовнішньої агресії, а з іншого, надприбутки від їхнього продажу нерідко
спрямовуються на фінансування військово-політичних заворушень в
інтересах правлячих еліт. До того ж, як зазначають Дж. Фірон і Д. Лейтін
(Fearon, Laitin, 2003), представники нафтового і газового бізнесу
зацікавлені в існуванні слабких політичних інститутів, нерозвиненого
громадянського суспільства, що опосередковано сприяє примноженню
їхніх статків (нерідко на шкоду екологічному та соціальному прогресу).
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нафтового

бізнесу

витісняє

агропромислове виробництво і при цьому завдає шкоди екології у дельті
річки Нігер та позбавляє роботи багатьох людей без відповідних контрдій
уряду (Mähler, 2010). І. Беннон та П. Колієр у своєму дослідженні (Bannon,
Collier, 2003) показали, що коли країна досягає показника сировинного
експорту

у

25%

ВВП,

вона

наражається

на

33%-ий

ризик

внутрішньополітичного конфлікту, тоді як за показника сировинного
експорту у 5% ВВП очікування внутрішнього конфлікту зменшується до
6%. Ботсвана, Чилі й Норвегія нерідко розглядаються як приклади
своєрідного виключення із загального правила «ресурсного прокляття»,
зважаючи на те, що вони є зразками стабільних і економічно успішних
демократій, тоді як інші ресурсозалежні економіки демонструють
протилежні тренди.
Схожий

термін

«голландська

хвороба»

(Dutch

disease),

запроваджений значно раніше (Matsuyama, 1992; Кондратьев, 2010;
Ніконенко, 2014; Kurronen, 2012), стосується ситуації, коли в періоди т. з.
«ресурсного буму» зростає обмінний курс національної валюти, що
справляє негативний вплив на конкурентоспроможність несировинних
галузей. Феномен отримав назву через ситуацію у 1970-х, коли
масштабний експорт виявлених у територіальних водах Нідерландів
запасів природного газу призвів до ревальвації ґульдена і сповільнення
темпів розвитку обробної промисловості, особливо приладобудування
(Corden, Neary, 1982; Алиев, 2012). Пізніше ефект «голландської хвороби»
зазнали й інші країни (Великобританія, Австралія, Канада, Норвегія,
Казахстан, Росія) із різним рівнем соціально-економічного розвитку. І
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хвороба»

сировини

притаманні

економікам,

які

страждають на сильну мінливість доходів від продажу ресурсів на
світовому ринку, зниження конкурентоспроможності інших секторів
економіки, брак мотивації для розвитку інноваційних галузей, високу
корупційну складову національного управління тощо.
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. В статті
висувається гіпотеза про те, що, попри кардинальні зміни у ХХІ столітті,
які пов’язані із революційними інноваційними проривами в багатьох
сферах соціально-економічного життя, проблема ресурсної залежності
однаково лишається актуальною. Високорозвинуті держави, багаті на
ресурси, завдяки демократії та якісним інститутам, домагаються часткової
мінімізації негативного впливу ресурсної залежності на структуру
економіки та експорту, тимчасом як для багатьох країн, що розвиваються,
«ресурсна голка» стає перешкодою для інноваційного розвитку, а
домінування олігархічних груп інтересів над цінностями громадянського
суспільства не дозволяє швидко подолати цю залежність.
Методика дослідження. Для теоретичної класифікації країн-рантьє
використані наукові підходи до оцінки політичних режимів (Bosch, 2013),
а для кореляційно-регресійного аналізу — дані Economist Intelligence
Unit, World Bank Development Indicators, The Atlas of Economic Complexity
стосовно 22 країн, багатих на ресурси, щодо яких є інформація про
дистанції влади, розвиток кумівського капіталізму, обсяг сировинного
експорту та інші індикатори (Росія, Малайзія, Філіппіни, Сінгапур, Україна,
Мексика, Індонезія, Туреччина, Індія, Тайвань, Китай, Таїланд, Південна
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Африка, Велика Британія, Бразилія, США, Аргентина, Франція, Японія,
Південна Корея, Польща, Німеччина).
Виклад основного матеріалу. Т. Фрідмен сформулював т. з.
«основний закон нафтової політики» (The First Law of Petropolitics), згідно
з яким ціна на нафту і політична свобода «рухаються» у протилежних
напрямках (Friedman, 2006). Для країн із низьким рівнем доходів така
ситуація може бути поясненою їхнім статусом в глобальній економіці, за
якого узурпована держава зі слабкими інститутами все більше продукує
нерівність, адже т. з. еліта «живе на ренту», тимчасом як більшість
населення вимушена «миритися» з таким становищем, особливо за умов
високої дистанції влади в суспільстві (Dluhopolskyi, 2018; Козюк,
Длугопольський, 2017).
Для пояснення оберненого зв’язку між багатством на природні
ресурси

та

рівнем

демократії

можна

висунути

кілька

гіпотез

інституційного характеру (Theories on Resource Curse, 2014). З одного
боку, диктаторський режим дозволяє усунути доступ конкурентних
політико-економічних,

соціальних

чи

етнічних

груп

до

ренти,

монополізувати її, або перерозподіляти відповідно до умовно соціальних
преференцій, які би кореспондували з підтримкою лояльності до режиму.
Водночас, у випадку слабких інститутів такий режим допускає обмеження
«хижацької держави» з відповідними перерозподільчими конфліктами та
макроекономічною нестабільністю, що є наслідком боротьби за доступ до
ресурсів (Козюк, 2016б). Подібним є випадок фрагментації держави, коли
відсутність соціальної довіри між чітко окресленими етнічними чи
політико-економічними групами призводить до ситуації «хижацького»
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до

ресурсів,

пов’язаного

з

електоральним циклом, однією з конкурентних груп. З іншого боку,
масштаби ренти обумовлюють те, що встановлення диктаторського
режиму є виграшною стратегією щодо одержання односторонніх вигод,
які повністю покривають витрати експропріації та підтримання контролю
за суспільством в подальшому. По-третє, початковий демократичний
режим в умовах «ресурсного прокляття» не виключає, що доступ до ренти
стає джерелом «приватизації» політичних інститутів. Внаслідок цього
демократичні

інститути

деградують

і

перетворюються

на

ерзац

прихованого перерозподільчого консенсусу, або на джерело соціальної
нестабільності, економічного популізму та макроекономічної вразливості
(Козюк, 2016б).
В багатьох працях зарубіжних та вітчизняних дослідників (Brooks,
Kurtz, 2012; Козюк, 2016a; Козюк, 2016б) на емпіричних даних
підтверджується гіпотеза про обернений зв’язок між рівнем розвитку
демократії,

ефективністю

урядування

та

сировинним

експортом.

Протестуємо зв’язок між сировинним експортом (The Atlas of Economic
Complexity, 2016) та політичною стабільністю (Political stability). Як видно
із

рис.

1,

підтверджується

достовірний

обернений

зв’язок

між

індикаторами: R2 = 0,2616, y = -0,0414x + 0,4488.
З певністю можна стверджувати, що чим меншою є ресурсна рента,
тим демократичнішою і політично стабільнішою є країна, кращою є
ефективність урядування і більшою мірою спостерігається тенденція до
проведення

структурних

реформ,

які

уможливлюють

соціально-

економічний розвиток і підтримання макроекономічної стабільності.
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економік

можна

вважати

домінування в їхній структурі т. з. кроні-секторів (crony sectors), в яких
переважає рентоорієнтована поведінка (наприклад, інфраструктура та
трубопроводи, порти та аеропорти, нерухомість та будівництво, нафто- та
газопостачання, гірничо-видобувна, залізно-рудна, вугільна та хімічна
промисловість). Протестуємо зв’язок між рівнем розвитку кроні-секторів
та сировинним експортом за допомогою кореляційно-регресійної моделі,
в якій ресурсне багатство оцінимо часткою мінерального експорту у
загальному обсязі експорту (The Atlas of Economic Complexity, 2016), а
рівень розвитку кроні-секторів — індикатором кумівського капіталізму
(Our Crony-capitalism Index, 2016). Як видно з рис. 2, підтверджується
перевірений прямий зв’язок між індикаторами: R2 = 0,4348, y = 1,6084x +
2,3703.
На рис. 3 наведена логіка впливу ресурсного багатства і захоплення
ренти, а також узурпації держави у домінуванні кроні-секторів в
економічних системах, що особливої актуальності набуває саме в
економіках із викривленими (слабкими) інститутами.
Проблемою існування кроні-секторів є те, що активність олігархату в
цих видах діяльності нерідко суперечить цілями сталого розвитку. Згідно
з даними табл. 1, в США мільярдери, діяльність яких пов’язана з кронібізнесом, фінансують наукові дослідження та рухи, спрямовані на
дискредитацію екологічних програм. А в багатьох країнах світу кронібізнес взагалі не розглядає екологізацію пріоритетом соціальної
активності. Така ситуація є цілком зрозумілою, оскільки інтереси кронібізнесу та екологічних рухів є цілком протилежними, а рентоорієнтація
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економіки деформує та консервує соціально-економічний розвиток,
знижує інноваційність та конкурентоспроможність економічних систем,
сприяючи збагаченню вузького кола осіб і зубожінню переважної
більшості населення в олігархізованих суспільствах (наприклад, Україна,
Росія). Також можливо передбачити, що олігархат, який будує свої статки
на кроні-секторах, блокуватиме екологічні ініціативи та зміни в
екологічному законодавстві, які роблять санкції за його порушення
жорсткішими та лімітують будівництво небезпечних для довкілля об’єктів.
Стосовно екологічного оподаткування, то в країнах із домінуванням
кроні-секторів рівень екологічного оподаткування, найімовірніше, є менш
обтяжливим, або санкції за його порушення —

менш значні

(Длугопольський, 2017).
Однак такий супротив олігархічних кланів в ресурсозалежних
економіках екологізації в довгостроковій перспективі приречений. Цьому
сприяє не лише стрімкий розвиток технологій у секторі відновлювальних
джерел енергії, висхідний попит на якісне довкілля у високорозвинутих
країнах, але й зменшення вичерпних запасів ресурсів у світі, екологічні
катаклізми. На сьогодні в багатьох прогресивних країнах світу вже
почалося формування нової екологічної парадигми, коли в задумах та
діяльності публічної влади, бізнес-кіл та громадян постійно присутній
чинник орієнтації на захист та збереження навколишнього середовища
(Жихарєва, 2017), бажання залишити нащадкам якісне довкілля, а також
недопущення небезпечних екологічних катастроф.
Також протестуємо зв’язок між сировинним експортом та індексом
дистанції влади за допомогою кореляційно-регресійної моделі, в якій

№ 1(9), 2018

79

ІДЕОЛОГІЯ І ПОЛІТИКА
© 2018 Foundation for Good Politics
ISSN 2227-6068

ИДЕОЛОГИЯ И ПОЛИТИКА

IDEOLOGY AND POLITICS

ресурсне багатство оцінимо часткою мінерального експорту у загальному
обсязі експорту, а рівень дистанції влади — Power distance index (Power
distance index, 2015). Як видно з рис. 4, підтверджується несуттєвий
прямий зв’язок між індикаторами: R2 = 0,1343, y = 0,6017x + 61,665. Висока
дистанція влади, притаманна таким країнам, як Малайзія, Філіппіни, Росія,
Індія, Мексика, Китай, Індонезія, Україна, вказує на жорсткість соціальної
структури зі значною соціальною нерівністю. Кожній людині в таких
культурах відведено відповідне місце у соціальній ієрархії та відповідний
до цього місця обсяг повноважень, а сам факт такої ієрархії сприймається
за замовчуванням, не піддається сумніву та не потребує додаткових
обґрунтувань (Koziuk, Dluhopolskyi, 2018). Натомість суспільства з
низьким рівнем дистанції влади (наприклад, США, Німеччина) є
егалітарнішими, толерантнішими та гнучкішими в сенсі соціальної
структури. Дистанція влади впливає на ресурсозалежність економік
наступним чином: в країнах із високим рівнем дистанції влади
громадянське суспільство часто не в змозі протистояти як захопленню
ренти, так і просуванню у владу груп інтересів, що узурпують державу та
монополізують

привласнення

ренти.

Усе

це

й

далі

консервує

ресурсозалежність, не сприяє подоланню відсталості багатьох секторів,
пов’язаних із вилученням ренти, обмежує розвиток тощо.
В уражених «ресурсним прокляттям» економіках домінує т. з.
«хижацький уряд» (predatory government), який стимулює протиправну
поведінку, не гарантує забезпечення прав власності та ринкової
дисципліни економічними агентами (Galbraith, 2006). Найрадикальнішим
виразом моделі «хижацького уряду» є «ефект ненажерства» (voracity
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effect), який вказує на те, що у випадку монополізації ренти однією
політико-економічною

групою,

непродуктивне

споживання

та

перерозподіл власності, що демотивує інвестиції, може сягнути таких
масштабів, що країна навіть за зростання сировинних цін опиниться в
стані падіння зовнішніх активів та примноження зовнішнього боргу
(Arezki, Bruckner, 2010). Іншими словами, у випадку, коли гонитва за
рентою

супроводжується

економічних

експропріаційною

груп, що прийшли

активністю

політико-

до влади, або намагаються

її

монополізувати через утвердження автократії, соціально-економічний
розвиток опиняється під загрозою. Брак захисту прав власності,
перерозподіл активів на користь певних кіл, пов’язане кредитування,
корупція

та

непотизм

виступають

типовими

інституціональними

викривленнями в багатих на ресурси країнах, неспроможних розбудувати
якісні інститути (Auty, 2001). Навіть за умов конкуренції політичних еліт за
владу «приховані домовленості» між групами інтересів часто не
дозволяють розбудовувати демократичні інститути, проводити прозорі
тендери та кадрову політику в публічній сфері, оскільки це може
«звузити» можливості визискування ренти, зробити процедуру ухвалення
рішень менш передбачуваною в аспекті стратегічних домовленостей.
В працях (Козюк, 2016а; Козюк, 2016б) виділяють наступні
особливості сировинних економік:
1. Політико-економічна затратність збору податків (costly tax
collection),

боргове

інституціональною

фінансування
слабкістю

уряду

та

сеньйораж,
у

фіскальній

які

зумовлені

сфері

(т.

з.

інституціональна фрагментація, що не дозволяє рівномірно розподіляти
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податковий тягар, або коли податкоспроможний сировинний сектор
«приватизовано» групами впливу).
2. «Ресурсне прокляття» як запобіжник «голландській хворобі», коли
приплив значних обсягів валюти підвищує реальний обмінний курс, який
витісняє несировинний сектор і заохочує розвиток внутрішнього сектора
послуг з високою граничною схильністю до споживання. Структурна
політика спирається на усунення передумов реальної переоцінки курсу та
уможливлює пряму підтримку несировинних галузей.
3. «Хижацький уряд» та резерви. Можуть застосовуватися дві
протилежні стратегії. Перша — збільшення резервів, коли уряд, що
максимізує

споживання

обмеженої

політико-економічної

групи,

стикається з проблемою доступу до зовнішніх ринків запозичень.
Необхідне для цього збільшення резервів може розглядатися як
макроекономічний крок в напрямку створення монетарної основи
фіскальної експансії. Попри те, що ця ситуація властива країнам зі
слабкими

інститутами

загалом,

випадок

сировинної

економіки

характеризуватиметься поєднанням надмірних витрат зі скороченням
зовнішніх надходжень, або очікуваннями такого скорочення. Друга —
скорочення резервів, коли максимізація споживання однієї політикоекономічної групи відбувається шляхом підтримання фіксованого курсу в
умовах очікуваного зниження надходжень. Також зниження резервів є
способом обмеження наступних урядів, або способом поширити
«експропріацію» вартості на вже нагромаджені зовнішні активи.
4. «Ефект ненажерства», завдяки якому витрати зростають ще
швидше, ніж ростуть світові ціни й покращуються умови торгівлі. Така
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ситуація відбувається в умовах очікуваного підвищення сировинних цін,
під час якого експропріація вартості прогресує в масштабах, наслідком
яких є втрата мотивації до економічної активності агентів, які не входять
у правлячу групу, експансія витрат зменшує резерви та збільшує
зовнішній борг.
5. Валютно-курсовий вимір ренти. У випадку, коли основним
джерелом ренти є зовнішні надходження, зростає зацікавленість у виборі
інструментів

економічної

політики,

які

стимулюють

експортерів

безвідносно до загальної рівноваги економіки. У випадку, коли основним
джерелом ренти є внутрішня експропріація, підтримання сталого курсу
може показувати намагання підвищити вартість внутрішніх надходжень в
іноземній валюті, чим сприяти розширенню можливостей вивозу капіталу.
Ресурсне багатство може по різному сприйматися політичними
режимами тих чи інших країн. Так, для слабких демократій, які
неспроможні побудувати фундамент для суспільно прийнятних правил
гри, які зробили б доступ до ресурсів та розподіл ренти від них складовою
оптимального вибору між ринковою ефективністю та соціальною
справедливістю, боротьба за доступ до ренти може тривати постійно за
активного сприяння відповідних інститутів. Широкий набір політикоекономічних та соціально-перерозподільчих конфліктів, які виникають
через

боротьбу

за

доступ

до

ресурсів

та

відповідної

ренти,

відбиватимуться на нестійкості будь-яких конфігурацій політичних сил,
внаслідок чого опортуністична поведінка кожної з них призводитиме до
нестабільності — політичної та макроекономічної.
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автократія,

на

противагу

слабкій

демократії, усуває боротьбу за доступ до них, і перерозподіляє ренту
відповідно до політичних чи соціально-економічних преференцій.
Останні можуть мати яскраво виражені ознаки експропріації, а можуть
відбивати імпліцитний суспільний консенсус: автократія, монополізуючи
доступ до ренти, відповідає за усунення її хижацького витрачання та
перерозподіляє її частину на користь суспільства в обмін на лояльність
(Козюк, 2016б). Для автократій загалом характерні значні резерви та
фонди суверенного багатства.
На противагу цим підходам, відповідальна демократія встановлює
довготермінові правила гри, внаслідок чого ресурсна рента може
розглядатись як складова соціального добробуту. Конкретна форма
конвертації

такої

ренти

в

соціальний

добробут

аналогічно

до

перерозподілу ренти автократією в обмін на лояльність може бути
інституціонально варіативною. При чому, варіативність означає як
відмінності щодо конкретних обсягів соціальних зобов’язань багатої на
ресурси держави, траєкторій зростання соціального добробуту, так і
відмінності
міжчасової

щодо

макроекономічних

макроекономічної

політики.

інструментів
Важливість

оптимальної
цієї

політики

пояснюється тим, що від масштабів коливання сировинних цін,
транзитивності цінових трендів на сировинних ринках, вектору потоків
капіталу безпосередньо залежать інфляція, купівельна спроможність,
динаміка ВВП, фіскальні змінні тощо. Зазначимо, що за останні роки 19 із
29 досліджуваних проектом Nations in Transit країн знизили показники
розвитку демократії і на сьогодні існує більше консолідованих

№ 1(9), 2018

84

ІДЕОЛОГІЯ І ПОЛІТИКА
© 2018 Foundation for Good Politics
ISSN 2227-6068

ИДЕОЛОГИЯ И ПОЛИТИКА

IDEOLOGY AND POLITICS

авторитарних режимів, аніж консолідованих демократій (Nations in
Transit, 2018).
Як теоретичну максиму можна висунути гіпотезу про те, що в рамках
двох полярних політичних режимів — демократії та автократії — можуть
підтримуватись інститути, які допускають такий доступ та розподіл
ресурсної ренти, в рамках яких макрополітика та соціально-економічний
розвиток взаємодоповнюють один одного, або нестабільність та
політична

напруга

унеможливлюють

нагромадження

резервів

та

заважають розвитку. Табл. 2 узагальнює цю гіпотезу, в якій здійснено
поділ багатих на ресурси країн на чотири групи, залежно від показників
частки сировинного експорту та індексу розвитку демократії.
Група 1 об’єднує країни, які є демократіями зі зрілими реформами
або які знаходяться на шляху реформ (наприклад, Бразилія, Чилі,
Колумбія, Індонезія, Монголія, Малайзія). Досягнута якість інститутів
уможливлює розвиток та послаблення ресурсної залежності (найнижче
значення мінерального експорту в структурі загального експорту) за
одночасного нагромадження значних резервів, що кореспондує з
високим рівнем сировинного багатства. Група 2 об’єднує країни, які є
слабкими (безвідповідальними) демократіями (наприклад, Аргентина,
Мозамбік, Мавританія, Нігер, Нікарагуа, Парагвай, Замбія, Гватемала,
Гондурас, Венесуела, Україна). Якість інститутів в них не є достатньою для
того, щоб забезпечити усунення соціально-політичних конфліктів довкола
доступу до ренти. З іншого боку, середнє значення сировинного експорту
вказує, що величина ренти не є достатньою аби «окупити інвестиції в її
монополізацію». Група 3 об’єднує країни, які є автократіями зі слабкими
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інститутами (наприклад, Ангола, Кот-д’Івуар, Камерун, Габон, Гвінея,
Нігерія, Судан, Чад, Таджикистан). Останні допускають варіанти від
перерозподілу ренти до експропріаційної політики. Рівень сировинного
багатства є найнижчим серед автократичних груп, що демонструє
обмежений потенціал для пошуку такого суспільного договору, який би
гарантував поєднання збагачення груп, причетних до ренти, та широких
верств

населення.

Нагромадження

зовнішніх

активів

ускладнене

марнотратними видатками та непродуктивним споживанням. Відкриті
політичні конфлікти та військові дії також є обмежувальними. Група 4
об’єднує країни, що є автократіями, які поєднують ощадливість та
імпліцитний

договір

щодо

суспільного

добробуту

(наприклад,

Азербайджан, Росія, Саудівська Аравія, Лівія, Республіка Конго, Алжир).
Високий

рівень

сировинного

багатства

уможливлює

поєднання

максимізації добробуту тих, хто має доступ до ренти, та підвищення
середнього рівня добробуту в суспільстві. Монополізація доступу до
ренти супроводжується відносно ощадливим ставленням до ресурсного
багатства. Ресурсне багатство у поєднанні з намаганням захистити
ресурсні

надходження

від

«хижацького

марнування»

сприяє

нагромадженню масштабних резервів.
Щодо України, то структурні зрушення на користь посилення ролі
аграрного сектора в експорті без позитивних змін у якості інститутів та
створення

стимулів

для

активності

означатимуть

розвитку

складніших

консервування

видів

негативної

економічної
тенденції

до

перетворення вітчизняної економіки на типову сировинну країну зі
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перманентною

політико-економічною

нестабільністю.
Висновки. Бідніші країни, яким притаманні брак заощаджень для
інвестицій, брак ємності ринку, слабка диференціація структури
економіки, переважання сировинного експорту, численні інституціональні
викривлення, низька якість людського та соціального капіталу, більше
підвладні ефекту «ресурсного прокляття», аніж високорозвинуті країни,
які характеризуються цілком протилежними ефектами. Як підтверджують
проведені розрахунки, між сировинним багатством та рівнем демократії,
рівнем політичної стабільності та рівнем ефективності урядування існує
обернений зв’язок. Між сировинним багатством та індексом кумівського
капіталізму зв’язок є прямим. Зазначимо, що характер політичного
режиму важливий в контексті того, яку якість інститутів він генерує, який
рівень

суспільного

добробуту

гарантує,

як

співвідноситься

із

забезпеченням макроекономічної стабільності. Характер ресурсного
багатства теж відіграє суттєву роль, оскільки майже усі автократії є
багатими на енергоносії, тоді як демократії в ресурсному плані є досить
неоднорідними.
Теоретичне групування сировинних економік на чотири типи
(відповідальна

демократія,

слабка

демократія,

експропріаційна

автократія, обмежувально-зберігаюча автократія) дозволило виокремити
кілька ключових ознак, притаманних кожній із них: рівень демократії
знаходиться в оберненому зв’язку з ресурсним багатством; демократії
менш схильні до нагромадження резервів, аніж автократії; демократії зі
слабкими інститутами демонструють кращу ситуацію і щодо рівня
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соціально-економічного розвитку, і щодо нагромадження валютних
резервів, ніж автократії зі слабкими інститутами, завдяки досягненню
базового рівня гарантій прав власності та політичної конкуренції;
демократії зі слабкими інститутами через перманентні конфлікти за
доступ

до

ресурсної

ренти

можуть

поступитися

автократіям

в

спроможності проведення політики структурної диверсифікації, але при
цьому вони поступаються другим масштабами сировинного багатства.
Україна за рівнем аналізованих показників відповідає ознакам
групи демократій зі слабкими інститутами. Оскільки в умовах вітчизняної
економіки соціально-економічний розвиток не може спиратися на
ресурсне багатство, то структурні реформи в напрямку гарантій прав
власності, прав інвесторів, підвищення рівня ефективності управління
можуть

виступити

драйверами

прогресу

соціально-економічного

розвитку за умови, якщо загальне підвищення якості інститутів в країні
позначиться на зниженні рівня майнової стратифікації та раціоналізації
макроекономічних політик.
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Додатки
Рис. 1. Взаємозв’язок ресурсного багатства (мінеральний експорт) і
політичної стабільності
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Рис. 2. Взаємозв’язок ресурсного багатства (мінеральний експорт) і
розвитку кроні-секторів
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Рис. 3. Вплив ресурсного багатства та ренти на розвиток кроні-секторів
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Рис. 4. Взаємозв’язок ресурсного багатства (мінеральний експорт) та
індексу дистанції влади
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Табл. 1. Статки найбільш відомих мільярдерів світу та напрямки їх
соціально-економічної діяльності (Menotti, Barbara, Clarke, Shiva, Wen,
2011)

Країна

Економічна

Соціальна

активність

активність

Мільярдери

Статки,
млрд.
2011

Чарльз та

Нафтова та хімічна

Наукові

Девід Кох

промисловість,

дослідження,

випуск товарів

сфокусовані на

споживання

спростуванні теорії

2017

$50 $48

глобального
США

потепління
Шелдон

Індустрія казино та

Медичні

Адельсон

готелів, медіабізнес

дослідження,

$22 $30

фінансування
антиекологічних

Мексика

рухів
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Карлос

Індустрія

Проекти в

Слім Елу

комунікацій,
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гірничодобувна та

політиці, освіті,

хімічна

спорті, соціальному

промисловість

підприємництві

$63 $55
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-

$16 $14

Веласко
Альберто

Гірничодобувна

Фінансування

Баільєрес

промисловість,

освітніх та медичних

виробництв срібла,

проектів

$12 $11

цинку, банківський

Бразилія

та аграрний бізнес
Ейке

Розвиток і видобуток Зелене

Батіста
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…
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Початкова освіта

Чилі

Патриція та целюлозно-паперова
Еліодро

промисловість,

Матте

телекомунікації,
банківський бізнес

Кіпр

Фредріксен Нафтова
Джон

-

$11 $10

промисловість,
рибне господарство
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Нафтопереробка,

Фінансування

банківський бізнес

проектів охорони

$10

…

здоров’я
Лі Кашин

Енергетична,

Проекти в медицині,

будівельна,

науці, освіті

$26 $31

телекомунікаційна

Гонконг

галузі, логістика
Лі Шау Кі

Газопостачання,

-

$19 $24

-

$20 $15

нерухомість,
готельний бізнес
Уолтер,

Фінансові операції,

Томас та

будівельна та

Реймонд

телекомунікаційна

Квок

галузі

Мукеш та

Текстильна,

Фінансування

Аніл

нафтохімічна

освітніх проектів,

Амбані

промисловість,

екологічних програм

$23 $23

Індія

будівництво портів
Лакшмі

Металургійний

Фінансування освіти, $19 $16

Міттал

бізнес

проектів з ліквідації
бідності та
енергопостачання
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Шаші та

Нафтогазова

Раві Руйя

промисловість, медіа
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-

$10

…

бізнес,
вуглевидобувна та
сталеливарна галузі
Мордашов

Сталеливарна галузь, Фінансування

Олексій

туристичний бізнес

$18 $17

культурних та
спортивних проектів

Потанін

Медіа та фінансовий

Культурні та освітні

Володимир

бізнес, нікелева

проекти,

промисловість

фінансування

$18 $14

охорони здоров’я та

Росія

довкілля
Усманов

Металургійна, газова Екологічно чисті

Алішер

та нафтова

$18 $15

технології,

промисловість, медіа мистецтво, наука,
та фармацевтичний

спорт

бізнес
Блаватнік

Видобуток нафти,

Лен

металів, нерухомість,

Освіта і наука

$10 $20

$15 $14

готельний бізнес
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промисловість,

ініціатив із

банківська справа,

озеленення та

мобільній зв'язок

утилізації відходів

Алекперов

Нафтотрейдовий,

Зелені технології

$14 $14

Вагіт

банківський та медіа

$10

…

-

$10

$9

-

$10

$8

$13

$9

бізнес
Махмудов

Медіа та гірничо-

Проекти у сфері

Іскандер

металургійний

медицини та

бізнес

допомоги дітям

Хан Герман Фінансові операції,

нафтовий бізнес,
роздрібна торгівля
Рашніков

Металургійна

Віктор

промисловість

Абрамовіч

Виробництво сталі,

Інфраструктурні та

Роман

нафтовий та

екологічні проекти

медійний бізнес
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Табл. 2. Ресурсне багатство і політичні режими
Демократія

Автократія

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Відповідальна

Безвідповідальна

Експроприаційна

Обмежувальнозберігаюча
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Прагне

Є наслідком

Зорієнтована на

Завдяки

функціонувати

популізму та

самозбагачення

усуненню /

у відповідності

конкурентної

лідера / клану /

обмеженню

до інтересів

боротьби за

політичної

конкуренції за

суспільства і

доступ до та

бізнес-групи

доступ до

підтримується

монополізацію

шляхом

ресурсів

соціальним

ресурсної ренти, монополізації

забезпечує

капіталом

засвідчуючи

доступу до

розподіл ренти

політичних

спроби

ренти та її

відповідно до

акторів та еліт,

максимізувати

розподілу у

характерного

досягнення

вигоди від

відповідності до імпліцитного

макро-

електорально

егоїстичних

суспільного

стабільності

обмеженого

інтересів

консенсусу,

забезпечується доступу до

максимізації

який не

альтернативни

влади

власного

виключає як

ми шляхами,

політичними

добробуту,

високий рівень

характеризуєть акторами та

характеризуєтьс прийнятного

ся якісними

елітами, низька

я слабкими

соціального

інститутами

якість інститутів

інститутами та

розшарування,

нерівністю

так і

розподілу

пропозиції

доходів і

специфічного

багатства

набору
суспільних
благ
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ВІД ПАРТІЙНОГО КОМУНИЗМУ ДО СІМЕЙНОГО ПІДРЯДУ
Крис Мондей
Університет Донгсо
ORCid: 0000-0001-5532-5441

Резюме. Автор цієї статті стверджує, що Росія, Білорусь, Північна Корея,
Китай, Камбоджа, В’єтнам, Нікарагуа, Куба, Таджикистан, Казахстан,
Азербайджан і Туркменістан продовжують слідувати одним і тим самим
інституціональним шляхом. Ці країни створили унікальні системи, в яких
сімейне керівництво замінило комуністичну партію як керівний механізм.
Це не просто непотизм, доводить автор: сім’я стала ключовим
інститутом, який гарантує зазначеним державам стабільність і навіть
процвітання. Ця праця розглядає родину в контексті комуністичного
спадку. Сімейне правління стає центральною політичною, економічною,
культурною та соціальною структурою цих держав.

Ключові слова: комунізм, сім’я, інститути, Росія, Білорусь, Північна
Корея, Китай, Камбоджа, В’єтнам, Нікарагуа, Куба, Таджикистан,
Казахстан, Азербайджан, Туркменістан, комуністична партія.

Повна версія статті доступна російською мовою.
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ПРАГМАТИЧНІ ЧИ ІДЕОЛОГІЧНІ МОТИВИ:
ЛОГІКА ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ І РЕГІОНАЛЬНИХ КОАЛІЦІЙ
В УКРАЇНІ
Антон Авксентьєв
Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна
ORCid: 0000-0003-0442-2561

Валентина Кисельова
Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна
ORCid: 0000-0003-4503-7547

Резюме.

Обґрунтування

статті

базується

на

твердженні,

що

неопатрімоніальна сутність української держави не тільки трансформує
інституційний статус та фактичні функції коаліції, але і процес
формування коаліції як на національному, так і на регіональному рівнях.
Відповідно до цієї тези предмет дослідження становить логіка
формування та функціонування коаліцій парламентських та регіональних
рад в Україні. Для виокремлення чинників (прагматичні стратегії,
ідеологічна близькість або вплив неформальної "патронажної політики"),
які визначають процес формування коаліцій в Україні, дана стаття
пропонує перше емпіричне тестування в межах українського наукового
дискурсу класичних теорій формування коаліцій на матеріалі Верховної
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Ради III-VIII скликань (1998-2018 рр.) та всіх діючих обласних рад південносхідних областей України.
Доведено, що на національному рівні, як правило, формуються
"мінімально виграшні" або "мінімально виграшні з однією страхуючою
фракцією" коаліції, тоді як обласні ради схильні до формування більш
широких моделей коаліцій, аніж у Верховній Раді. З точки зору ідеологічної
близькості, проведене дослідження продемонструвало, що для обох рівнів
формування

коаліцій

характерна

тенденція

об’єднання

партій-

антагоністів за ідеологічною шкалою. Результати аналізу обласних рад
також засвідчили їхню переважно патрон-клієнтську роль та функції
відносно до президентських адміністрацій. Окрім того, незважаючи на
результати виборів та різні можливі конфігурації коаліції, "партія влади"
у більшості випадків отримує найбільшу частку реальної влади і стає
основним учасником коаліції, тоді як обласні ради фактично набувають
функції "кабінетів" підтвердження рішень обласних адміністрацій.

Ключові слова: коаліції, фракції, теорії формування коаліцій,
патронажна політика, українські партії, парламентаризм.

Повний текст статті доступний англійською мовою.
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ЧАРИ РЕВАНШИЗМУ:
ГЕОПОЛІТИЧНІ ОБРАЗИ У ПОСТРАДЯНСЬКІЙ ФАНТАСТИЦІ
Олександр Забірко
Рурський університет у Бохумі
OCRID: 0000-0002-2141-7636

Резюме. Різні жанри фантастичної літератури пропонують своєрідні
моделі "зачарування" реальності, в якому ірраціональні і надприродні
елементи виконують цілий спектр функцій – від вираження нез'ясовної,
фантастичної загрози до формування естетичного ідеалу. В той час як в
західній (переважно англо-американській) літературі подорожі в часі,
монстри або магія, як елементи нереального "вторинного світу",
встановлюють дистанцію між фантастичною вигадкою і повсякденною
реальністю, сучасні російськомовні автори використовують жанрові
особливості фентезі та наукової фантастики для того, щоб усунути
межу між реальністю та художньою вигадкою. Аналізуючи геополітичні
та соціальні моделі пострадянської фантастики, ця стаття демонструє,
яким чином архаїчні суспільні структури, образи Іншого, а також
трансформації історичного часу формують естетичну основу для
широкого патріотичного консенсусу в рамках спільноти, яку об'єднує
спільний ресентимент.
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Ключові слова: фантастика, модернізація, євразійство, подорожі в
часі, монстри, естетизація, відчуження, геополітика.

Повна версія статті доступна англійською мовою.
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ПРОТИ НОВОГО СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ:
ВІЗУАЛИЗАЦІЯ ІМПЕРСЬКОГО РЕМОДЕРНІЗМУ
В АКТУАЛЬНОМУ РОСІЙСЬКОМУ МИСТЕЦТВІ
Марія Енґстрьом
Університет Упсала

Резюме. У статті на прикладі творчості петербурзького мистця Антона
Чумака розглянуто візуалізацію неомодерністичної утопії в актуальному
російському мистецтві. У проекті «Кордони» (2015), присвяченому Донбасу,
Чумак пропонує свою версію імперського ремодернізму як ідеологічної та
естетичної альтернативи постіндустріальним Новим Середнім вікам та
«новому розпорошенню».
Поняття «Нове Середньовіччя» сьогодні нерідко застосовують для
опису нормативної ролі релігії і церкви у пострадянській Росії. Володимир
Сорокін, наприклад, описує «консервативний поворот» у російській
політиці й культурі, а також ряд законодавчих ініціатив Державної Думи
як «кінець Просвітництва». Проте, якщо звернутися безпосередньо до
праць представників сучасної радикально-консервативної думки ¾
О. Проханову, О. Дугіну, М. Калашнікову ¾ побачимо, що головна метафора
у їхніх проектах є не цехове середньовіччя чи традиційні цінності, а
імперський неоіндустріалізм. У консервативній оптиці саме наявний
неолібералний олігархічний глобалізм постає як «Нове Середньовіччя»,
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натомість консервативна утопія (Новоросія, СРСР 2.0, Євразійська імперія)

¾ це реставрація республіканської ідеї та індустріальної імперії. За
альтернативу постіндустріальному Новому Середньовіччю консервативні
утопісти вважають імперський ремодернізм, який характеризується
сплавом лівої ідеї соціальної справедливості і правої ідеї подолання
фрагментації та локалізації через послаблення корпорацій і олігархії, і
посилення держави. Практичний шлях досягнення цього ідеалу вбачають в
реалізації програми нового індустріалізму. Естетичним виразом цих ідей
став

стиль,

який

можна

охарактеризувати

як

індустріальний

неокласицизм, що посилається і на греко-римську античність, і на
європейське Просвітництво, і на радянський модернізаційний проект,
епоху індустріалізації та освоєння космосу. Мистці індустріального
неокласицизму візуалізують естетичну утопію «Нової Античності» і
«Нового Порядку» як альтернативи хаосу неоліберального глобалізму,
який, на їхню думку, призводить до Нового Середньовіччя з його
етнонаціоналізмом,

подрібненістю,

ірраціональністю

та

неконтрольованою емоційністю.

Ключові слова: радикальний консерватизм, Донбас, Антон Чумак,
неомодернізм, неоіндустріалізм, неокласицизм, актуальне мистецтво,
Росія.
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