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ДЕРЖАВА І СУСПІЛЬСТВО

ТО ВЕ А Ш N 01 ТО ВЕ
Бути і не бути. Діалектика випадковості в системі непердбачуваності... Маргіналес постмодерністського театру абсурду.
Можливо, нам усе це здається. Все міцніше стискання спіралі насилля в суспільстві є лише
феноменом телевізійного екрану і «вікон» у мережу? І танки на вулицях радше віддзеркалю
вання свідомістю популярної комп’ютерної гри? І листи, що запізнюються на три тижні з Криму,
який поступово стає чужим, подають реальність крізь відголосок елементів епістолярного жанру
X IX століття? І біль очей самотньоїдитини, і звуки пострілів на вулицях — лише малюнок, відзвук
фонограми, що лунає з літнього кінотеатру неподалік?
Щоденно нас «захльостую ть» інформаційні хвилі, щоденно ми прокидаємось із незрозуміліс
тю власного існування і відверто дивуємося цьому.
Бути і не бути. Ми називаємо себе громадянами чудової держави і не платимо цій державі
податки. Ми розповсюджуємо по всьому світові моду «українськості», говоримо про суверенність
і цілісність, єдність і неподільність, проте між справами, подекуди, міркуємо про те, щоб так не
надовго (але обов’язково!) забезпечити собі можливість виїхати: якнайменше — відвідати роз
шарованих по світу родичів та друзів.
Бути і не бути. Подвійність образу життя, мислення, оцінок, стереотипів, поведінки кореспондує
подвійність законодавства, суспільної моралі, влади. Ми надовго застрягли в цьому сурядному
сполучнику «та » . . . І чим д а лі — тим поринаємо у нього більше. Навіть у символах ми коливає
мося, сподіваємося, чекаємо — все в майбутньому. Ми спрямовано очікуємо, але не живемо, ми
боремося, але не виграємо, ми сподіваємося на краще, але не створюємо його сьогодні. Навіть у
гімні держави перші рядки пов’язані з символічними сподіваннями на світле
майбутнє, але не на сьогоденну реальність: «Ще не вмерла України і слава, і
воля, ще нам, браття молодії, усміхнеться доля».

Вячеслав ТУЛЯКОВ,
проректор з міжнародних зв'язків
Національного університету «Одеська юридична
академія», доктор юридичних наук,
професор, заслужений діяч науки і техніки України
Наталія САВІНОВА,
доктор юридичних наук, старший науковий
співробітник НДІ інформ атики і права НАПрНУ

Ж ертва не винна,
у всьому винне
оточення
Але ж, може справа не в
нас? Або не зовсім у нас? Чи
взагалі не в нас... Ідея: винне
оточення. Вороги. Або ворог
— один. Він підступний і хит
рий, злий і могутній. Але яка
доля правди у справі Червоної
Шапочки У8 Сірий Вовк, коли
шляхетна пані апріорі добре
знає дорогу? Чи не провокує
вона Вовка, знаючи Закон
Джунглів?
Повсякденним
заняттям
сьогодні для нас стало критич
не спостереження стану віт
чизняної протидії зовнішній
агресії. Чи мілітаристичній, чи
інформаційній, чи економіч
ній, але ж, безсумнівно під
ступній. Вголос і мовчки, з
інтенсивністю годинникового
механізму ми аналізуємо роль
України як геополітичної скла
дової великої шахової дошки
по Збігневу Бжезинському,
бачачи при цьому серед при
чин ворога зовнішнього. Лише
подекуди, між деклараціями і
констатаціями, нам вдається
помітити ворога в собі.
У кримінології існує по
няття віктимності — актуаль
ної або потенційної схильності
особи стати жертвою умисного
злочину, здатності «притягува
ти» до себе кримінал. Віктимність — різновид відхилення
від безпечної поведінки, який
є визначальним чинником
для долі людини. Переважно
внутрішнім показником віктимності особи є її укорінені
страхи — фобії. Будучи дзер
калом і магнітом для загроз
нападів різного роду, фобії

визначаються як особистими
якостями, так і формуються
соціальним середовищем про
живання. Якщо середовище
визначає виникнення, сегмен
тацію і спрямованість загроз,
то власне сприйняття особою
реальності фобій і можливість
боротися з ними пов'язано з
особливостями
особистості,
характером і глибиною зон її
конфліктів.
Рольові міжособистісні кон
флікти, как було встановлено
раніше (В. Туляков, 2000 р.),
можуть призводити до форму
вання наступних специфічних
віктимних комплексів, які, за
наявності збігу обставин, ре
алізуються у таких основних
типах деструктивної поведін
ки:
а)
комплекс
жертви«дитини» — відтворення
депресивних станів відбува
ється шляхом провокування
міжособистісних конфліктів
своєю поведінкою з інфан
тильним небажанням нічого
виправляти, а лише все далі й
далі грати роль жертви: «Бла
гаю, не ображайте мене. Я не
винна! Так сталося...»;
б) комплекс жертви-підкаблучника — колекціону
вання депресивних станів в
силу усвідомлення своєї без
помічності, немічності, не
спроможності,
«загнанос
ті» обставинами і власними
зобов’язаннями у кут: «Я не
о'кей. Я такий слабкий..»;
в) комплекс невинної жерт
ви, основними рисами якої є
пошук і декларування самовиправдання, непогрішності й
невинуватості, що призводить
до відчуття вини з боку ото

чення й постійному спостере
женню за ним: «Це все через
тебе!»
Цей список станів можна
продовжувати нескінченно.

Віктимність - це
актуально для
сьогодення
У цілому поняття «віктимність» у кримінології характе
ризує людину, її психологічні
і фізіологічні властивості. В
окремих випадках, зокрема,
стосовно жертв злочинів про
ти миру і людяності, нами ви
користовується цей термін для
визначення станів певних со
ціальних груп та спільнот.
Поряд із цим, історичний
досвід демонструє існування

Якщо в будинку вибите одне вікно і вибите скло не по
новлене, у тому будинку радше не лишиться жодного цілого
вікна й почнеться мародерство.
Теорія розбитих вікон.
Джеймс Уілсон, Джордж Келлінг, 1982 р.

адекватно протистояти нападу
агресора.
Початкові етапи Першої та
Другої світових воєн в оцінці
перспективних жертв агресії
ідентичні характеристикам по
тенційних об'єктів локальних і
міжнародних конфліктів ХХІ
століття: інституційна коруп
ція, масова аномія, право
вий нігілізм, відсутність або
паралелізм вертикалі систем
управління у державі, відсут
ність або слабкість збройних
сил, деморалізація командного
складу армії та органів охо
рони правопорядку, відста
лість військових технологій,
зацікавленість, байдужість чи
страх населення, і, звичайно,
слабкість політичних і еко
номічних позицій держави на
міжнародній арені.
Не виключення й події 2014
року в Україні: всі компоненти
віктимності наявні. Отже, все
це було оцінено заздалегідь. І
стався напад.
Важливим чинником був і
лишається сформований два
дцятирічним
нехтуванням
власним іміджем віктимний
комплекс української держав
ності, як символічна політика
жертви виражена в комплексі
невизначеності реальності бут
тя — «бути і не бути» одно
часно. Цей комплекс державижертви став елементом нашого
повсякдення.
Із моменту незалежності ми
були відкриті й уразливі. Від
криті політично й економічно,
уразливі фізично та інформа
ційно. Візові режими захища
ли нас деякий час від візитів з
Європи та США, але прикор
донний контроль із країнами
пострадянського простору об
межувався необхідністю пере
вірки внутрішнього паспорта.
Ми всім демонстрували свою
лояльність до політик країн
СНД й одночасне побоювання
політик країн «далекого» за
рубіжжя. Ми пропагували пер
винно дружбу, не намагалися

Протягом 20 років ми не лиш е фінансово підірвали й
дем оралізували власні Збройні Сили, а й сповістили всі
світові розвідки і влади за допомогою власних ЗМІ, що
армія в Україні - міфічний персонаж. Приховано і несві
дом о ми приміряли на себе символічну м одель буфер
н о ї держави, концептуально обґрунтованої ще з часів
Кючук-Кайнарджийського миру.
маси прикладів віктимності
соціальних суб'єктів іншого,
більш високого рівня інституціоналізації — віктимності
держав.
Фактично весь період но
вітньої історії демонструє екс
плуатацію
мілітаристичного
насильства, що базується на
плацдармі слабкості: реаль
ної та соціально-психологіч
ної (символічної) нездатності
окремих соціальних утворень

виділятися, орієнтувалися на
досягнення сусідів, як на свої,
а часом відкрито захоплювали
ся їх потужністю.
Відмова від ядерної зброї,
оскільки це було питання збе
реження економічного сувере
нітету, показав міжнародному
співтовариству не так нашу
миролюбність, як тотальну
нездатність зберегти систему
стримування. Інтерес військо
вих блоків до самостійного

суб'єкту політичного істебліш
менту було істотно підірвано.
До того ж, протягом 20 років
ми не лише фінансово піді
рвали й деморалізували власні
Збройні Сили, а й сповістили
всі світові розвідки і влади за
допомогою власних ЗМІ, що
армія в Україні — міфічний
персонаж. Приховано і несві
домо ми приміряли на себе
символічну модель буферної
держави, концептуально об
ґрунтованої ще з часів КючукКайнарджийського миру.
Долаючи
Чорнобильську
катастрофу, ми наполегливо
просили допомоги у всіх, хто
міг поділитися інноваціями та
коштами на «ліквідацію нас
лідків». Ми настільки захопи
лися марлевими пов'язками
від «пташиного грипу», що
показали всьому світові, що
епідемія не мобілізує населен
ня країни, а приводить його
в панічний жах, а вітчизняна
медицина безсила як до грипу,
так і до паніки.
На весь світ ми не тільки
боролися з корупцією в се
редині країни, відлякуючи ін
весторів сумами хабарів, а й
публічно, часто надумано, у
ЗМІ принижували власних по
літиків. Отже, очам світу наша
влада роками подавалася як
корумпована, продажна й амо
ральна. Чи замислювалася за
рубіжна аудиторія, який народ
обирає таку владу? Напевно,
що так.

Слабка держава
винна завж ди
Не тільки ці, але й маса
інших позицій сформували
навколо України стійкий міф
слабкості державності, не
здатності політиків боротися з
проблемами всередині країни і
безмірною покірності населен
ня. Досвід попередніх безкров
них «точок біфуркації» також
доповнив картину зовнішньо
го бачення України небажан
ням населення пускати в хід
силу і його толерантністю
до будь-яких проявів приму
сового впливу і зловживань
правом з боку влади.
Формування внутрішньої
політики попередніх періо
дів якісно не відрізнялося ані
продуманістю, ані стратегі
єю вибору інших (крім віктимних!) ідеологем в цілому.
Національна ідея в ЗМІ ви
значалася лише концептом
тотальної віктимної гіперзначимості української мо
ви, утім як така ідея аж ніяк
не задовольняла все населення
країни через поліетнічність. У
той час, як питання мови, які
можна було вирішити толе
рантними послідовними руха
ми, у політиці і ЗМІ десятилі
ття мусувалось в якості базово
го питання «ущемлення в пра
вах» носіїв тієї чи іншої мови.
Так, мова як форма націо
нальної самоідентифікації несе
символічне значення поряд з
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традиціями. Але ж не єдина мо
ва у поліетнічній державі. Це — не
форма національної ідентифікації
держави. І яке значення має, якою
мовою хоче спілкуватися людина
в своєму оточенні? Підміна по
нять — привід для маніпуляцій.
Вкидання ідеї мовної ідентичності
в поліетнічне середовище, де лю
дям умисно не пояснено, що дер
жавна мова не може обмежувати
їх права у спілкування мовою по
ходження.
«Ми, народ Сполучених Шта
тів, з метою утворення більш
досконалого Союзу, утвердження
правосуддя, охорони внутрішньо
го спокою, організації спільної
оборони, сприяння загальному
добробуту і забезпечення нам і
нашому потомству благ свободи»
— преамбула до Конституції США
1787 року. Дивно, але в цій країні
немає державної мови. Вочевидь,
ні в кого в США не виникає ідей
передвиборних «мовних» спеку
ляцій. Утім, є критерії отримання
американського громадянства, які
передбачають знання мови. При
вілеї, що їх мають ті, хто вільно
володіють англійською, стимулю
ють до її вивчення.
Соціокуольтурна роз'єднаність
і віктимні перцепції, зведені в
ранг державної політики, при
вели до зовсім іншого феномену:
відторгнення ідентичностей на
селення, що засноване на соціокультурних, міграційних, еконо
мічних розбіжностях між різними
регіонами країни. Тут важливу
роль зіграли ЗМІ, які в мережі і
в національних кабельних і со
ціальних пакетах підтримували в
населення образ двох ідентичнос
тей, що виконує дві завуальовані
віктимогенні функції.
Функцію підтримки і сегрегування різних мовних і культурних
спільнот. Якщо говорити про сусі
дів, то ідеологія СРСР, здавалося
б, канула в літу. Виросли поколін
ня, відокремлені часом від періоду
«єдності братніх народів». Однак
ідентичність загального досвіду
провідних еліт в управлінському
розподілі поколінь (40—70 років)
від цієї ідеології невіддільна. По
чинаючи від ідеологем шкільного
курсу історії, як природною інер
цією, так і штучними проекта
ми підтримувався цей образ іден
тичності. Досвід з конструкцій
радянського періоду: «ми разом
перемогли, досягли, завоювали»,
перейшов у сучасну оболонку тієї
ж спрямованості іншого типу: «ми
такі ж».
Друга функція була й залиша
ється частково прихованою. Точні
ше, така була її початкова форма.
Це — заповнення відсутніх від
чуттів у сприйнятті, породжуваних
віддаленою (дистанційною) ко
мунікацією. Безпосередня кому
нікація працює на всі 5 почуттів,
дистанційна — опосередкована ко
мунікація позбавляє певні органи
чуття відчуття предмета сприйнят
тя, викликаючи необхідність до
повнити такі за рахунок особистого
досвіду, в тому числі досвіду групи,
спільності, суспільства. «Ми такі
ж»: боролися з фашизмом живцем,
з книгою в руках або перед теле
візором, легко «включаємось» не
гативом самого терміну «фашизм»
і т.д. Негативні образи, сформовані
у свідомості «всіх як один», вклю
чають групові як фобії, так і агресії
різного роду. Мають вони і зворот
ні прояви тих, хто цій символічній
свідомості намагається протистоя
ти. Розшарування відносини веде
до внутрішнього конфлікту, який
можна легко підігріватися шляхом
додаткових порцій інформаційних
каталізаторів.
Те, про що довгі роки говорили

ДЕРЖАВА І СУСПІЛЬСТВО
в закритих кабінетах і аналітичних
центрах спецслужб, стало очевид
ним —давно і послідовно на інфор
маційному просторі нашої держави
створювалося поле для подальших
інформаційних агресивних мані
пуляцій, що стосуються каталізації
віктимності символів сучасної ідео
логічної політики: мовних, куль
турних, соціальних. Маніпуляцій,
що проводяться всіма агентами
впливу. З усіх боків без винятку.
Сьогодні вже є зайвими розмови
про ефективність інформаційних
засобів впливу і формування об
разу жертв в анексованому Криму,
залитому кров’ю Донбасі. Навряд
чи знайдеться в нашій країні сьо
годні бажаючий оспорювати те, що
віктимізоване внутрішньою політи
кою слабкості населення, перебу
ваючи в образі жертви, отримуючи
маніпулятивні впливи з боку ЗМІ
агресора, було здатне, а в окремих
випадках і раде, віддатися окупан
тові без спротиву.

Замість висновків
Таким чином, одна з причин
сьогоднішнього стану речей за
кладена в символічній віктимізації
держави і державою. Можливо, нам
варто переглянути деякі ідеологічні
конструкції і складові. Поверну
тися до того, що право на життя,
безпеку і справедливе правосуд
дя є основними правами людини.
Переглянути ідеологеми основних
галузей законодавства й слідом за
конституційною реформою почати
реформу всієї публічно-правової
галузі. Держава, яка захищає зви
чайного громадянина, заслуговує
його подяки і розуміння, підтрим
ки і схвалення. Закон зрозумілий, є
закон схвалений, закон схвалений
— є закон підтриманий. І від схеми
патріархальних владовідносин «пу
блічне право — функція — особис
тість» ми виходимо до схеми патерналістських відносин «публічне
право — сім'я — особистість». У та
кій тріаді сімейність, натхненність
публічно-правових норм якраз і
означає можливість підвищення їх
емотивності, сприйняття близькос
ті влади та правосуддя до людини
та її життєзабезпечення. Подібний
підхід (особистість, спільність,
суспільство, держава) більш «лю
дяний», гуманний, і нарешті,
справедливий. Більше того, він до
зволяє все таки, нарешті, вирішити
питання переходу до іншої форми
розвитку: від держави-жертви з населенням-жертвами до інтегрова
ного суспільства вільних людей.
Варто нагадати, що Директива
2012/29/Еи Європарламенту від 25
жовтня 2012 року, що встановлює
мінімальні стандарти з прав, під
тримки та захисту жертв злочину,
стала новим базовим докумен
том, що визначив примат захисту
основних прав і фундаментальних
свобод жертви злочину в націо
нальних системах кримінальної
юстиції більшості європейських
держав. Приймаючи її, Європарламент підкреслив центральне
місце і роль захисту прав і свобод
жертви злочину в сучасній право
вій доктрині. Бо держава відпо
відальна перед громадянином за
його безпеку. І це — аксіома.
Коли захист особистості стане
ідеологічним центром гуманітар
ної політики нашої держави, тоді
й люди повернуться обличчям до
держави, формуючи єдиний, силь
ний і вільний організм — україн
ський народ. Народ України, для
якого не звучатиме циклічне пи
тання «Бути і не бути?», а лише
«бути», справедливо претендує на
достойне і безпечне життя в ре
альному часі.
Й іншого шляху в держави вже
нема.

Чи всюди прийнятна децентралізація,
або Що потрібно батальйонам?
Надмірна централізація влад
них повноважень, відсторонення
громадян країни від прийняття най
важливіших рішень практично зав
жди призводить до підвищеної
бюрократизації, зростання невдо
волення членів суспільства, появи
протестних настроїв. Усе це ми мали
можливість спостерігати в минуло
му та й певною мірою продовжуємо
спостерігати й зараз. Передача пов
новажень «вниз», ближче до людей, їх потреб, розвиток
місцевого самоврядування не лише стає усвідомленою
необхідністю, але й починає знаходити певні риси. Д ії
уряду з розробки і впровадження заходів з децентралі
зації влади свідчать про це. Правильність курсу, що ви
ходить із самих народних мас, підприємницького співто
вариства, підтверджується й досвідом розвинутих країн.

Володимир УСТИМЕНКО,
директор Ін с ти туту економіко-правових дослідж ень
НАН України, член-кореспондент НАПрНУ
Але чи всюди при
йнятний такий підхід?
Традиційно та й апробо
вано практикою більшості
країн, які прийнято від
носити до розвинених,
до
загальнодержавного
рівня управління відно
ситься вирішення питань
зовнішньої і внутрішньої
політики,
судоустрою,
податкової,
фінансовокредитної, оборонної по
літики і низки інших. В
цьому контексті хотілося б
розглянути відносини, що
виникають при створенні
та функціонуванні баталь
йонів територіальної обо
рони, самооборони, спеці
альних батальйонів, інших
воєнізованих формувань,
що носять «географічні»
назви (Україна, Дніпро,
Шахтарськ, Артемівськ і
т.п.). Безумовно, прагнен
ня громадян-патріотів на
шої країни та іноземців,
які бажають взяти участь
у визволенні української
землі від терористів, слід
всіляко стимулювати й
підтримувати. І двох ду
мок тут бути не може. Од
нак відсутність правової
регламентації нових для
нашого суспільства відно
син наводить на деякі роз
думи й вимагає адекватної
реакції державних органів.
Склалася певна децентра
лізована структура в цій
сфері. Чи добре це?
Так як же створювали
ся й створюються подібні
формування?
Ініціатива
політичних діячів, народ
них депутатів України, глав
державних адміністрацій,
керівників та учасників
громадських,
військовопатріотичних організацій,
активістів протестних ру
хів, просто небайдужих
громадян «народила» пер
ші формування, які стали
основою на сьогодні вже
достатньо потужної сили.
Ці формування отримали

зброю, спеціальні засоби,
приміщення,
транспорт
і т.п. Які закони, накази
МВС, Міністерства оборо
ни це дозволили без при
йняття цих осіб на службу
в їхні ряди? Невідомо. По
дібні формування навіть
отримують в середовищі
журналістів назву армій
(см. Войницька Л. «Хто фі
нансує, кому підпорядко
вуються, чим займаються
добровольчі армії України?
/Електронний ресурс-доступ:
Шр://йиЬ8.сот.иа;
«Армія
Коломойського
відмовилася підкорятися
українським властям», /
Електронний
ресурс-доступ: Шр://№№№.тіпрогі.
иа/пет/1594б5.Мт1; Т о т
Рґгґій «Икгаіпе сгі8і8: Ше
п е о ^ а г і Ьгідайе йМіпд
рго-Ки88Іап 8ерагаіі8І8 / /
Тйе ТеїедгаГ? 11.08.2014 і
т.п.)
Так, згодом Міноборо
ни 30.04.2014 р. своїм на
казом включило ці бойові
одиниці в структуру ба
тальйонів територіальної
оборони за фактом їхньо
го існування. Але судя
чи з численних повідом
лень преси і сьогодні на
їх дії справляють істотний
вплив «засновники», що,
на жаль, призводить іно
ді до неузгодженості дій,
втрат, як кажуть військові,
«живої сили», а насправ
ді найдорожчого — життя
і здоров'я наших співвіт
чизників. Підтвердженням
того, що й зараз не все
впорядковано в цій сфері,
є повідомлення на офіцій
ному сайті МВС Украї
ни про скликання наради
представників понад 30(!)
воєнізованих
структур,
знову ж таки з метою за
безпечення більшої скоординованості діяльності в
зоні АТО.
Небезінтересним є й
питання про те, ким же є
бійці батальйонів: військо

вослужбовцями, співробіт
никами органів внутріш
ніх справ? Від відповіді
на ці питання залежить
не лише обсяг їх повно
важень, оцінка правомір
ності дій (а вже відомі
факти проведення члена
ми цих формувань слід
чих дій, арештів, обшуків
і все це не в процесуаль
ній формі, передбаченій
законодавством України),
але й соціальний захист
цих людей, не дай Бог, в
разі поранень або смерті.
Чи будуть вони, їхні рід
ні та близькі мати право
на пільги, встановлені для
співробітників
силових
структур і членів їх сімей?
Рано чи пізно, зви
чайно дуже хочеться, щоб
рано, закінчиться АТО й
постане питання подаль
шої долі батальйонів. Оче
видно, що мирне життя не
вимагатиме такої кількості
військових, буде потрібна
демобілізація, забезпечен
ня повернення їх учасни
ків або до мирної праці,
або перехід на службу в
Збройні сили. А чи бу
дуть гарантовані їх трудові
права, право на підпри
ємницьку діяльність? Не
буду детально зупиняти
ся на загрозах, які тягне
за собою відмова скласти
зброю після повернення з
полів АТО. Історія століт
ньої давності навіває не
приємні асоціації...
Уявляється, що вка
зані та інші питання ви
магають якнайшвидшого
розв'язання. Ці заходи
можуть включати: про
ведення «інвентаризації»
всіх збройних формувань;
безумовне їх включення
або до складу Міноборо
ни, чи до складу МВС;
прийняття на службу в
органи внутрішніх справ
або військові формування
Міноборони всіх учасни
ків воєнізованих структур;
забезпечення безумовно
го підпорядкування всіх
воєнізованих формувань
уповноваженим держав
ним органам (МВС, МО,
СБУ);
розповсюдження
на прийнятих на службу,
згідно п.3, пільг і гаран
тій, передбачених законо
давством для військово
службовців, співробітни
ків МВС, з моменту, коли
вони розпочали діяльність
із захисту інтересів нашої
держави; надати пільги,
передбачені для членів сі
мей військовослужбовців,
які загинули або отримали
поранення при виконан
ні військового обов'язку,
членам сімей учасників
вказаних формувань.
Ситуація з правовою
невизначеністю в зазна
чених відносинах вимагає
якнайшвидшого вирішен
ня! І це в інтересах усіх
сторін.

