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ВСТУП

Після проголошення незалежності України у 1991 році у процесі роз-
витку вітчизняної політичної науки з’являються численні дослідницькі
публікації, в яких визначаються сутнісні характеристики геополітики як
політологічної концепції, що вбачає в політиці держав визначальну роль
географічних та соціальних факторів.

Значення таких факторів, як просторове розташування території, чи-
сельність населення, кліматичні умови, комплекс природно-ресурсного
потенціалу виділяється здебільшого у співвідношенні до проблемних
аспектів реалізації напрямів зовнішньої політики української держави та
утвердження її як суб’єкта міжнародних відносин.

У нинішній час вітчизняній науковій літературі розглядаються ідеї,
які виявляють вплив на політичні процеси розвитку суспільства як фак-
торів навколишнього природного середовища, так і нематеріальних фак-
торів, найважливішими з яких є знання і новітні інноваційно-інформаційні
засоби виробництва, зокрема глобальна інформаційна мережа Інтернет.

Вивчення ідейної спадщини та наукового доробку українських вчених
у сфері теорії геополітики виявляється однією з передумов визначення сві-
тоглядної основи утвердження української політичної нації в умовах гло-
балізації та європейської інтеграції. 

Запропонована книга є науковим посібником, у змісті якого представ-
лено комплекс дослідних розробок в сфері теорії геополітики відносно
аналізу проблемних аспектів політичного життя українського суспільства
у ХХ – на початку ХХІ століття.  

До монографії додається у якості додатку фрагмент з колективної праці
науковців Швеції та Польщі із залученням авторів інших країн включно з
Україною під назвою «Регіон Балтійського моря. Культури, політичне життя,
суспільства» за редакцією професора Вітольда Мацієвського (Познань).

Керівником проекту є Ларс Рюден з університету міста Упсала (Шве-
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ція). Книга віддзеркалює своєрідну концепцію «шведського світу», у
центрі якого є Швеція, країна, яка має об’єднати інші держави з якими
вона пов’язана географічно, історично та культурно. Серед них Фінляндія,
Польща, країни Балтії, Північний Захід Росії, Білорусь та Україна. 

На відміну від євразійських, ізоляційних, панславістських та право-
славних гегемоністських концепцій Росії, ідеї монополярного світу з
США, ідей ЄС, що продовжують концепцію ПАН – Європи графа Кауден-
хове-Калергі 1930-х років та інших концепцій, що розглянуті у книзі,
шведська концепція базується на інших засадах.

«Шведський світ» не є ексклюзивним з цивілізаційної точки зору і
включає країни з різними релігіями (протестантизм, православ’я, римо-
католицька та греко-католицька церква), політичним минулим та сучасні-
стю (демократичні, авторитарні і тоталітарні режими), мовно-етнічним
корінням (слов’яни, германці, балтійські та фіно-угорські народи), різним
рівнем соціокультурного та економічного розвитку, корумпованості та
прозорості політичних процесів (від найкращих показників у світі до низь-
ких стандартів у Білорусі, Росії та в Україні). Однак у шведській візії є
своя логіка. Географічно країни перебувають у реальній близькості. Від-
стань від Києва та Львова до Балтійського узбережжя не більше  1000  кі-
лометрів, що відповідає показникам всередині країни, оскільки така ж
відстань від Луганська до Сімферополя. Мінськ знаходиться у безпосе-
редній близькості від Фінляндії та Естонії, які раніше контролювала Шве-
ція. Нині від демократичного Стокгольма до Санки-Петербурга, що
символізує авторитарний та агресивний режим сучасної Росії, відстань
лише 600  кілометрів. За умов сучасних технологій та відносної прозорості
кордонів про спільноту Балтійського регіону можна говорити цілком ре-
ально. До інших об’єктивних чинників належать такі:

– в усіх країнах є ріки, пов’язані з басейном Балтійського моря, зо-
крема в Україні – Західний Буг, що зумовлює об’єктивну необхідність між-
народної співпраці, насамперед з екологічних проблем;

– країни Балтійського регіону мають давні історичні контакти, що за-
свідчується відносно України такими фактами, як наявність в період
Київської Русі торгового шляху «Із варяг у греки», співпраця із Швецією
козацьких гетьманів, передусім Богдана Хмельницького, Івана Мазепи,
Пилипа Орлика,  масове переселення шведів у ХVІІІ – ХІХ століттях з те-
риторії Естонії на території нинішніх Миколаївської та Херсонської обла-
стей України, трудова міграція українців у країни Балтії у ХХ столітті;

– усі країни регіону упродовж кількох століть були периферійними
щодо Західної Європи, оскільки за виключенням Швеції, природні та
людські ресурси цих країн використовувалися владними структурами Ро-
сійської імперії та Радянського Союзу;
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– схожість соціокультурних процесів зумовлювала популярність со-
ціалістичних та егалітаристських ідей в усіх країнах регіону, що виразно
відділяє від ідеалів та практик Росії і США.

Варто зазначити, що з нашої точки зору нині політична думка України
має зосередитися на вивченні саме такої «балтійській моделі», тому що,
в Україні, Білорусі та Польщі популярними є саме шведська та фінська
моделі держави загального добробуту, піклування про незахищені верстви
населення, найбільш ефективного місцевого самоврядування та виваженої
політики щодо етнічних меншин.

Розробки моделей політичного життя у незалежній Україні уподібню-
ються певною мірою до таких держав, як Франція, Німеччина, Велика
Британія, Італія. Окремі вітчизняні політики сучасні події на Донбасі по-
рівнюють з проблемою Північної Ірландії у Великій Британії або з війною
між північними і південними штатами у США. 

Для розробок таких моделей, зокрема моделі «українського світу»
важливий є досвід формування новітнього суспільства у колишніх при-
балтійських республіках Радянського Союзу. Передусім є значимим є до-
свід подолання наслідків діяльності окупаційної комуністичної влади.

Варто зазначити, що для української політичної думки важливим має
бути історичний досвід Фінляндії у війні проти СРСР у 1939–1940 роках.
Високий рівень патріотизму та національної єдності у фінському суспіль-
стві був надзвичайно вагомим фактором перемоги у війні з окупаційними
військами Радянського Союзу.

Аналогічний рівень патріотизму та національної єдності є в нинішнь-
ому українському суспільстві, національно-демократичні сили якого про-
тистоять угрупуванням російських диверсантів та контрольованих ними
сепаратистських груп. 

Українське суспільство у його вирішальній боротьбі за збереження су-
веренітету та національної держави підтримують такі країни, як Швеція,
Польща, Литва, які підтримували у середньовічні часи українське ко-
зацтво у його боротьбі проти військово-політичної системи Московського
царства.

Вважаємо, що в нинішній українській політичній думці не може бути
догм. Ідея Балтійського регіону з центром у Стокгольмі, може слугувати
аналогом для створення концепту «українського світу» з центром у Києві,
на периферії якого можуть виявитися Мінськ, Кишинів, Білосток
(Польща) та Пряшів (Словаччина). Важливо щоб ідея «українського світу»
була не абстрактною, як ідея «руського мира», а символізувала єдність різ-
них спільнот навколо ідейних цінностей «революції гідності» в Україні у
2014 році та патріотичних ідеалів боротьби усіх демократичних сил євро-
пейських народів проти новітнього російського імперіалізму.
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Р О З Д І Л  1

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ТА ДЖЕРЕЛА ДОСЛІДЖЕННЯ

1. 1. Історіографічні засади дослідження.

У джерельній базі дослідження виокремлюються наукові позиції вче-
них, які стосуються висвітлення ідей, що характеризують процеси фор-
мування суспільного життя у політичному просторі сучасної України та
процеси становлення держави як політичної форми буття українського
суспільства.

Насамперед важливими є дослідні та аналітичні розробки вчених, які
характеризують роль держави як головного політичного інституту суспіль-
ства у забезпеченні внутрішнього суверенітету в контролі над своєю тери-
торією і її ресурсами та використання географічних та соціальних факторів
у процесі реалізації напрямів внутрішньої та зовнішньої політики.  

Однією з основних форм функціонування політичних цінностей в сус-
пільстві є політичні ідеї, як загальноприйняті уявлення про цілі й норми
поведінки індивідів в суспільстві, що сформовані на спільній території під
впливом комплексу природних та соціальних факторів.

Відповідно в межах вітчизняної політичної науки, виокремлюються
публікації в фахових наукових виданнях, які стосуються виконання за-
вдань дослідження та свідчать про актуальність дослідних розробок, у
яких висвітлюються геополітичні ідеї.  

Враховуючи опрацьований обсяг наукової літератури виділяється
п’ять змістовних позицій для загальної характеристики предметного поля
дослідної роботи.

По-перше, варто зазначити, що дослідні розробки вітчизняних нау-
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ковців у першій половині ХХ століття це є логічне продовження по-
передніх етапів розвитку української політичної думки від стародавніх
часів і до кінця ХІХ століття.  

По-друге, можливо зазначити, що загалом розвиток української полі-
тичної думки ХХ – початку ХХІ століть характеризується тяглістю і на-
ступністю. 

Таким чином дослідження сучасних науковців можливо охарактери-
зувати як такі, у яких висвітлюються геополітичні ідеї, пов’язані значною
мірою з логічними, змістовними та іншими зв’язками з дослідними роз-
робками вчених, які працювали у попередні періоди в історії України.  
По-третє, визначити, що процес розвитку геополітичних ідей в українській
політичній думці ХХ – початку ХХІ століть відбувався в контексті етапів
становлення світової та вітчизняної політичної науки.  

По-четверте, зазначити, що, у сучасних дослідженнях світової та віт-
чизняної політичної науки геополітичні ідеї розглядаються значною мірою
у взаємозв’язку з модернізаційним та цивілізаційним підходами до аналізу
політичної структури суспільства та функцій основних його елементів. 

По-п’яте, визначити що, дослідні розробки вітчизняних вчених, у яких
висвітлюються геополітичні ідеї здійснювалися опираючись на накопиче-
ний в українському суспільстві теоретичний і практичний політичний до-
свід вирішення усього комплексу проблем внутрішньополітичного та
зовнішньополітичного життя. 

Враховуючи, що вагомими напрямами науки про політику є дослід-
ження історії політичної думки та фундаментальні і прикладні дослід-
ження політичної сфери суспільства, відповідно до зазначених позицій
систематизовано, узагальнено та опрацьовано джерельну базу дослід-
ження.  Аналіз останніх досліджень і публікацій зазначеного обсягу літе-
ратури показує, що здобутки вчених, зокрема провідних фахівців
академічних інститутів,  є вагомою передумовою виокремлення в укра-
їнській політичній науці дослідних розробок, завдяки яким можливо роз-
ширити сформовані на вітчизняному дослідницькому ґрунті наукові
позиції щодо обґрунтування ролі геополітичних ідей в соціально-політич-
ному розвитку українського суспільства.

Дослідження вітчизняних вчених є теоретико-методологічним під-
ґрунтям у формулюванні теоретичних положень, на основі яких можливо
запропонувати авторське бачення процесу еволюції геополітичних ідей в
українській політичній думці ХХ – початку ХХІ століття.  

Комплекс наукових знань про історичні передумови формування та по-
літичну сферу життя сучасного українського суспільства представлено у
працях теоретиків вітчизняної політичної науки І. Кураса [66, 67],  М. Ми-
хальченка [102], Ф. Рудича [139], М. Кармазіної [45, 46].  
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У фундаментальних працях вчених представлено системні результати
дослідницьких розробок, які стосуються пізнавальної та ціннісно орієн-
тованої політичної діяльності представників державницьких середовищ
українського суспільства. 

Праці цих дослідників і послужили теоретичними засадами дослід-
ження аспектів розвитку геополітичних ідей в українській політичній
думці ХХ – початку ХХІ століття.

Дослідницькі праці вітчизняних вчених ХХ – початку ХХІ століття
виводяться в площину співвідношення з дослідницькими розробками
представників європейської політичної думки.

У такому контексті дослідницької роботи проаналізовано праці відо-
мих вітчизняних та іноземних фахівців в галузі політичної науки, які до-
сліджували і досліджують різноманітні аспекти політичного життя
українського суспільства у ХХ – на початку ХХІ століть.

Процес наукового пізнання стосовно накопичення фактологічного ма-
теріалу і його осмислення у різних часових і територіальних рамках, про-
ектувався здобувачем у предметному та історіографічному вимірах.

Ретроспективу розвитку українського суспільства на початку ХХ століття
та процеси втілення різних політичних ідей в його соціальних та державо-
творчих формах висвітлено у працях В. Солдатенка  [151, 152],  В. Верстюка
[17],  М. Горєлова [23], Т. Бевз [6, 7], Т. Горбань [22], О. Бойко [8], О. Лю-
бовець [85].

До проблем висвітлення історії розгортання процесів трансформації,
змін, перетворень та еволюційного поступу у соціально-політичному роз-
витку українського суспільства на початку ХХ століття зверталися такі ві-
домі вітчизняні дослідники як В. Литвин [84], О. Реєнт [129]. 

Варто зазначити, що значною мірою в сфері теорії геополітики про-
блемні аспекти стосовно історії дослідження і сучасної політичної прак-
тики втілення ідей державності і громадянського суспільства порушуються
в працях М. Кармазіної [45], О. Салтовського [144],  М. Хилько [186].

Важливу роль у вітчизняній політичній науці має розробка теоретичних
питань політичного дискурсу ідей та фахових позицій щодо діяльності ін-
ституцій держави та процесів глобалізації і європейської інтеграції на внут-
рішньополітичне та зовнішньополітичне життя українського суспільства.

Ці питання розглядали такі дослідники, як О. Дергачов [29, 30], Л. На-
горна [106], Т. Мармазова [87, 88], М. Хилько [187], Е. Щербенко [204],
Ф. Медвідь [96].

За ознаками цілісності та системності наукової позиції важливими
для вирішення завдань дослідження, зокрема відносно осмислення ролі
ідей в сфері теорії геополітики в політичних процесах розвитку українсь-
кого суспільства є монографії та публікації М. Михальченка [99, 100], Ю.
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Шайгородського [194], Ф. Рудича [135], Г. Зеленько [41, 42], В. Ковалевсь-
кого [59]. 

Дослідники порушували й інші аспекти історії політичного думки, зо-
крема пов’язані з питаннями розширення предметного поля наукових до-
сліджень в умовах сучасного демократичного суспільства, а також
удосконалення методологічного інструментарію вивчення явищ політич-
ного життя та понятійно-категоріального апарату дослідницької роботи у
вітчизняній політичній науці.

Значною мірою розглянуті вченими проблемні питання ролі держави
як політичного інституту суспільства, що відображає загальні потреби та
інтереси суспільства в цілому у сферах внутрішньополітичного та зов-
нішньополітичного життя.

Серед усього наративу дискурсивної проблематики важливо виділити
і дослідницькі розробки, що стосуються проблеми формування етнічної
та національної ідентичності населення України під впливом комплексу
природних та соціальних факторів. 

Вченими з наявного емпіричного матеріалу виділяються аспекти, які
стосуються проблем модернізації українського суспільства у вертикаль-
ному та горизонтальному вимірах,  формування політичної свідомості сус-
пільства в цілому і окремих його верств.  

Такі проблемні та актуальні на початку нинішнього століття питання
висвітлено у працях О. Майбороди [95], О. Андреєвої [1],  О. Шевченка
[199], М. Кармазіної [47],  Н. Пелагеші [120], М. Розумного [132], М. Фур-
манюка [185], Г. Редькіної [128]. 

Підсумовуючи огляд наукових позицій з теми дослідження зазначимо.
що дослідницькі розробки вчених відображають цілком реальні факти ін-
тенсифікації політичних процесів розвитку українського суспільства, пе-
редусім у контексті розгортання у світовому політичному просторі
процесів глобалізації, європейської інтеграції, інформатизації суспільного
життя.  

Зазначимо, що вченими використовувалися загальнотеоретичні та ем-
піричні методи дослідження для обробки та аналізу в рамках теорії полі-
тичної науки усього комплексу проблемних питань, які стосуються
українського суспільства, як багаторівневої системи видів людської діяль-
ності і соціальних відносин.
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1. 2. Історико-політологічні та теоретико-методологічні джерела-
дослідження. 

Варто зазначити, що в нинішній час в масштабному за обсягом пред-
метному полі вітчизняної політичної науки є достатня теоретико-методоло-
гічна база наукових знань для визначення мети та завдань дисертаційного
дослідження. 

Джерельну базу дослідження складають історико-політологічні та тео-
ретико-методологічні праці вітчизняних та зарубіжних вчених, присвячені
проблемам розвитку українського суспільства та людства в цілому у ХХ –
на початку ХХІ століть. 

Згідно з структурою дослідження джерельну базу підібрано для ви-
явлення на різних етапах розвитку українського суспільства ідей, які сто-
суються процесів реалізації його політичними силами інтересів відносно
впливу на владу, здобуття та утримання державної влади.

Поряд з джерелами політичної думки, які висвітлюють проблематику
політичної сфери українського суспільства у ХХ столітті, також звернуто
увагу на джерела, які охоплюють соціальну, культурну та інші сфери сус-
пільного життя української держави наприкінці ХХ – на початку ХХІ століть. 

Теоретичну й методологічну основу дослідження становлять фундамен-
тальні положення наукових праць вітчизняних і зарубіжних вчених з питань
впливу природних, територіальних та соціальних факторів на політичні про-
цеси розвитку українського суспільства.

Виходячи з мети і кола поставлених дослідницьких завдань,  як джерела
інформації вивчені та критично проаналізовані дослідницькі розробки віт-
чизняних і зарубіжних вчених з проблематики політичної науки та спорід-
нених галузей наук, матеріали науково-практичних конференцій,  «круглих
столів»,  довідникової та енциклопедичної літератури з теми дослідження.

Однією з теоретико-методологічних особливостей історико-політоло-
гічного аналізу проблематики дослідження стало об’єктивне та критичне
опрацювання широкого кола науково-дослідницьких робіт, які прямо або
опосередковано відбивають предметні аспекти проблеми, яка розглядається.

Емпіричний матеріал дослідження значною мірою становлять дослід-
ницькі праці українських науковців, які були активними учасниками подій
політичного життя українського суспільства у ХХ – на початку ХХІ століть. 

До основної групи джерел цього дослідження належить наукова літера-
тура, що створює теоретичну основу для визначення ролі ідей, які стосуються
ролі географічних та соціальних факторів в політичних процесах розвитку
українського суспільства в історичній ретроспективі та в нинішній час.

Ці джерела дозволяють вивчати питання стосовно розвитку ідей щодо
впливу на політику держав територіальних і природних факторів, у євро-
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пейській політичній думці та розглядати позиції вітчизняних науковців
щодо вивчення проблемних аспектів, які пов’язані з системою функціону-
вання державної влади і системою соціальних відносин в суспільстві.

Необхідними умовами характеристики цієї групи джерел є хронологіч-
ний аналіз їх виходу у світ, характер наукової інформації,  ідейно-політичні
погляди авторів щодо питань функціонування політичної системи українсь-
кого суспільства та суб’єктності його державної влади на власній території.

До першої підгрупи наукових робіт віднесено праці істориків та полі-
тичних діячів першої половини ХХ століття у яких висвітлюються аспекти,
які стали джерельним підгрунтям для формування самодостатньої від
впливу іноземних наукових шкіл парадигми науково-дослідної роботи.

Ці дослідницькі розробки є співвідносні до географічного детермінізму,
як загальновизнаного наукового принципу трактування впливу умов навко-
лишнього природного середовища на процеси становлення і розвитку всіх
сфер суспільного життя людства. 

У цих дослідницьких працях сформовано об’єктивний науковий підхід до
вивчення аспектів взаємозв’язку політичних процесів розвитку українського
суспільства з факторами природно-територіального комплексу його навко-
лишнього середовища та охоплюється комплекс соціальних, господарських і
політичних зв’язків, які характерні для усіх етапів його становлення та розвитку. 

Первістками розробок, у яких висвітлювалися геополітичні ідеї в ХХ
столітті стали праці М. Грушевського, М. Міхновського Д. Донцова, В. Ли-
пинського,  Ю. Липи, С. Рудницького.

Ці праці характеризують особливості розвитку політичного життя на
території України у першій половині ХХ століття діяльність, зокрема на-
прями діяльності національно-державницьких структур спрямованих на
розв'язання суспільних проблем на державному рівні.

На основі аналізу цих праць можливо змістовно виділити проблемні
аспекти, що стосуються впливу комплексу територіальних та природних
факторів на процеси пов’язані з функціонуванням державницьких інститу-
цій українського суспільства у першій половині ХХ століття. 

Варто зазначити, що українська політична думка ХХ століття була тісно
пов’язана з діяльністю українського національно-державницького руху, діячі
якого виступали ініціаторами створення політичних та державницьких
структур.  

У першій половині ХХ століття визвольний рух за відновлення держав-
ності України набуває виражених політичних форм і ознак специфічного
для українського суспільства, але модерного, за своїм характером явища у
світовому політичному просторі.

Варто зазначити, що питання стосовно аспектів взаємозв’язку явищ по-
літичного життя українського суспільства і факторів природного середовища
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та географічного розташування території України висвітлювалися у працях
М. Грушевського [26], М. Міхновського [104], Д. Донцова [36], В. Липинсь-
кого [81].  

Ідеї політичної незалежності і самовизначення української етнічної спіль-
ноти у власній національній державі були провідними у дослідній роботі цих
вітчизняних вчених та громадських діячів першої третини ХХ століття.

Джерельні матеріали цієї групи дослідників важливі для обгрунтування
однієї з вихідних ідейних позицій здобувача щодо ролі держави, як основ-
ного політичного інституту управління системою всього суспільства, що
володіє загальнонаціональною владою, яка поширюється на все суспільство,
виступає його офіційним представником.  

Держава розглядалася у працях зазначених дослідників, як головний ін-
ститут політичної системи українського суспільства, що здійснює реаліза-
цію його інтересів у внутрішній та зовнішній політиці.

Політичні події оцінювалися дослідниками в контексті їх зв’язків з іс-
торичними умовами, які реально існували у той чи інший період та роз-
глядалися в історичній ретроспективі проблемні аспекти розвитку
українського суспільства відносно зіткнення інтересів різних соціальних
груп і політичних структур навколо розподілу влади та матеріальних ре-
сурсів території.

Важливими джерельними матеріалами, які характеризують розвиток гео-
політичних ідей в українській політичній думці першої половини ХХ сто-
ліття є системні, історично-ретроспективні та прогностичні праці Ю. Липи
і С. Рудницького.

Значимість цих праць полягає в тому, що незважаючи на бездержавний
стан українського суспільства було визначено сукупність теоретико-мето-
дологічних положень стосовно сприйняття в українській та світовій полі-
тичній думці території України, як єдиного природно-територіального
комплексу, простір якого в географічному вимірі має свої межі у Східній
Європі, а в історичному – являє собою середовище проживання представ-
ників українського суспільства з їхніми власними особливостями буття та
політичної культури. 

Питання стосовно сприйняття у світовій політичній думці образу
України як політичної реальності у просторовому та територіальному ви-
мірах висвітлювалися в дослідницьких працях Ю. Липи [77–80].  

У цих працях розглядались передусім питання стосовно впливу ідейних
традицій українського суспільства на процеси визвольної боротьби його
провідних політичних середовищ за відновлення власної держави у межах
природних та етнографічних кордонів власної території.

Актуальні питання теорії геополітики, як теорії, що у світовій політич-
ній науці обґрунтовує комплекс взаємозв’язків фізико-географічних факто-
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рів території і політичних відносин суспільства розглядались також осно-
воположником української політичної географії С. Рудницьким [77–80].  

Важливими у працях С. Рудницького матеріали, які різні аспекти роз-
витку українського суспільства зумовлені такими географічними особливо-
стями, як розташування і розміри території, природно-ресурсний потенціал
території, стан навколишнього природного середовища.  

Другу підгрупу становлять праці окремих вчених, що вийшли друком
в Україні та закордоном у другій половині ХХ століття та стосувалися про-
блем відновлення державності і відтворення на новому рівні національної
свідомості українського суспільства. 

До цієї підгрупи віднесено роботи дослідників,  які зробили вагомий
внесок у закладення основ розвитку сучасної української політичної науки,
виокремлення її провідних дослідницьких напрямів.

Серед дослідницьких публікацій системно геополітичні ідеї проектува-
лися у працях теоретика та історика політичної науки, представника дослід-
ницького середовища української діаспори І. Лисяка-Рудницького [82, 83].

Впродовж другої половини ХХ століття в УРСР видавались праці різні
за змістом та ідейно-теоретичним наповненням праці, які стосувалися по-
будови різних дослідницьких підходів та рівнів систематизації політичного
знання і здійснення наукових досліджень. 

Питання методології пізнання явищ суспільного життя у політичному
просторі України на основі загальнофілософських принципів й категорій
розглянуті у праці М. Михальченка  [101].  

Специфічні засоби емпіричного аналізу різних явищ політичного життя
українського суспільства в історичній ретроспективі визначені у науковій
публікації І. Дзюби  [34].  

Проблемні питання історії світової та української політичної думки, зо-
крема щодо критики ідей теорії геополітики розглядалися у книзі Ю. Рима-
ренка [131]. 

Слід зазначити, що важливість зазначених джерельних праць у тому,
що дослідники підкреслюють значення розробки їхніх ідей у процесах
зміни або розбудови системи соціально-політичних відносин у суспільстві
УРСР.  

Ці праці після проголошення незалежності України у 1991р. стали скла-
довою частиною теоретико-методологічної бази політичної науки, яка по-
вною мірою враховувала нагромаджені в Радянському Союзі впродовж
останніх десятиліть нові знання про політику.

Третю підгрупу становлять праці українських науковців,  які розгля-
дають різні підходи до розв’язання національно-культурних та соціальних
проблем українського суспільства та його ціннісних орієнтирів у різних на-
прямах внутрішньої та зовнішньої політики незалежної української держави. 
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Проблематиці формування нового політичного простору на території
неіснуючого нині Радянського Союзу і становлення новітньої української
держави присвячені публікації В. Ткаченка і О. Реєнта [163], Л. Нагорної і
Ю. Шаповала [105], А. Пахарєва [117].  

Ці публікації висвітлюють актуальні у перші роки існування незалежної
української держави питання трансформації суспільних відносин в політич-
ному, соціальному та гуманітарному вимірах.

Проблемним питанням становлення незалежної української держави і
трансформації політичного життя українського суспільства присвячені пуб-
лікації О. Дергачова [28],  О. Павлюка [115],  Ю. Пахомова [118],  Л. Тупчі-
єнка [169].

На основі аналізу матеріалів цих публікацій можливо простежити тен-
денції суспільного життя, які виникають внаслідок розгортання політичних
процесів на локальному просторі української держави та в залежності від
ролі конкретних географічних параметрів цього простору, таких як: тери-
торія країни, кількість населення, обсяги природних ресурсів, клімат,
об’єкти ландшафту.  

Публікації цих науковців висвітлюють аспекти, які характеризують про-
цеси трансформації політичного життя українського суспільства та форму-
вання його ціннісних орієнтирів у внутрішній та зовнішній політиці держави. 

Значний науковий інтерес становить аналіз дослідницьких праць сто-
совно впливу територіальних,  географічних та соціальних факторів на
становлення українського суспільства як етнічної і політичної цивілізації
М. Михальченка [103].

Поняття цивілізація в системі наукового знання трактується вченим як
сукупність людей, що виникає під впливом комплексу умов території та гео-
графічного середовища і як цілісна система, що охоплює сукупність ство-
рених суспільством політичних цінностей.

Дослідницькі праці М. Михальченка є важливі як джерелознавчі основи
з погляду інтеграції до теорії геополітики дослідницького арсеналу інших
теорій політичної науки, зокрема дослідження проблемних аспектів, які сто-
суються понять «етнічна цивілізація» і «політична цивілізація».

У цих працях автор запропоновані моделі модернізації і трансформації
українського суспільства як специфічної за історико-політичними особли-
востями національної спільноти і частини світових політичних процесів.  

Четверта підгрупа – це дослідницькі роботи вітчизняних вчених за озна-
кою спеціалізації наукового знання. 

У доробку вітчизняної політичної науки актуальними для наукового,
об’єктивного та неупередженого вивчення поглядів представників політичної
науки першої половини ХХ століття є дослідження, які характеризують здо-
бутки науковців того періоду в обґрунтуванні ідейних та державницьких засад
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політичного самовизначення усього середовища українського суспільства.  
Процеси розвитку політичних ідей розглядаються в контексті історико-

соціальної еволюції українського суспільства на початку ХХ століття у мо-
нографії М. Кармазіної [45].

У монографії виокремлюються сформовані на тлі своєрідних геополі-
тичних реалій життя українського народу інтелектуальні традиції політичної
думки ХІХ століття, які впливали на формування проблематики досліджень
М. Грушевського, С. Рудницького, В. Липинського, М. Міхновського, Д. Дон-
цова та інших українських науковців ХХ століття.

Окресливши ідеї українських науковців щодо впливу факторів території
на формування українського суспільства як історичної та геокультурної са-
модостатньої спільноти, здатної до саморозвитку та політичного самови-
значення у формі власної державності, автор монографії доходить до
висновку, що у першій половині ХХ століття Україна постала у світовому
просторі як глобальна географічна реальність.

Для актуалізації мети та завдань дослідження важливо також окреслити
праці вчених, у яких проаналізовано та систематизовано значний емпірич-
ний матеріал стосовно масштабного комплексу проблем утвердження укра-
їнського громадянського суспільства та суб’єктно-об’єктного статусу
української держави у європейському і світовому політичних просторах на-
прикінці ХХ – на початку ХХІ століть.

Серед цих матеріалів цінність мають дослідницькі праці М. Михаль-
ченка [103],  Ф. Рудича [137],  Ю. Шайгородського [194],  О. Шевченка [198],
Л. Шкляра [202], О. Майбороди [95].

Одним з основних комплексних науково-методичних видань щодо
структурування понятійно-термінологічного інструментарію дослідження
явищ політичного життя вітчизняного суспільства є «Політична енцикло-
педія», видана колективом Інституту політичних і етнонаціональних дослід-
жень ім. І.Ф. Кураса НАН України [123].  

У зазначеному фундаментальному енциклопедичному виданні мож-
ливо визначити три такі важливі для теми дослідження проблемні напрями:

– формування емпіричної наукової бази для розробки історико-теоре-
тичних,  методологічних та практичних проблем дослідження процесів роз-
витку українського суспільства та формування його політичних інституцій; 

–  концептуальне узагальнення наукової інформації, яка стосується вив-
чення в історії політичної думки процесів формування явищ національної
ідентичності у вітчизняному суспільстві;  

– створення предметної наукової основи для вивчення особливостей
реалізації результатів дослідних розробок провідних вітчизняних науково-
дослідницьких шкіл в практиці функціонування інституцій українського
суспільства.  
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Актуальність такого фундаментального політологічного видання, як
«Політична енциклопедія» на нашу думку зумовлена значною мірою соці-
альними обставинами, що виявляють складність сучасних політичних про-
цесів в суспільному житті та зростаючі масштаби накопичення
дослідницькими та аналітичними установами емпіричного та теоретико-ме-
тодологічного матеріалу.  

У фундаментальних довідкових матеріалах представлених у інтегратив-
ному енциклопедичному виданні представниками різних дослідницьких
течій вітчизняної політичної науки розглядається комплекс аспектів роз-
витку сучасного українського суспільства, як багатовимірного утворення,
що поєднує в своєму складі низку символічних, організаційних, формаль-
них і неформальних, структурних та індивідуальних компонентів.  

Розроблена предметно-змістовна структура такого довідкового видання
має практичну цінність для тих дослідників, які займаються аналізом про-
блемних питань, що стосуються аспектів функціонування ідейних та соціо-
культурних цінностей в політичному просторі української держави.

Ключові проблеми, які стосуються сучасних політичних процесів в
Україні та моделей їхнього аналізу висвітлює значною мірою політологічне
системне видання «Світоглядно-теоретичний вимір сучасної української по-
літики» [153].  

Монографія відомих українських вчених є колективним фундаменталь-
ним дослідженням проблемних аспектів світоглядно-теоретичного поля су-
часного політичного життя українського суспільства за умов системних
процесів його соціальної трансформації на початку ХХІ століття. 

У дослідницьких матеріалах вчених можливо виокремити дві і специ-
фічні, але змістовні,  концептуальні і теоретико-методологічні конструкції:
дослідження факторів, які впливали на виникнення та функціонування по-
літичних структур українського суспільства, що відігравали вагому роль у
забезпеченні соборності території України і у відновленні загальнонаціо-
нальних цінностей;  систематизація знань про українське суспільство як сві-
товий політичний феномен.

Погоджуючись з висновками авторів цього наукового видання, за-
значимо,  що на початку ХХІ століття українське суспільство вступило в пе-
ріод динамічних змін в усіх соціокультурних сферах, внаслідок чого зростає
роль політичного дискурсу щодо самоідентифікації громадян держави та їх
впливу на прийняття політичних рішень структурами влади.

Масштабне комплексне дослідження політичних, історичних, геогра-
фічних, демографічних, економічних та інших факторів, які взаємодіють
між собою й впливають на стратегічний потенціал української держави було
здійснено в науковому проекті «Україна – держави Центральної та Східної
Європи у новому геополітичному просторі: варіанти політичної модерніза-
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ції» виконаному в Інституті політичних і етнонаціональних досліджень ім.
І. Ф. Кураса НАН України.

У цьому фундаментальному дослідженні надано характеристику сучас-
них тенденцій вивчення проблематики теорії геополітики у світовій полі-
тичній науці та розглянуто особливості процесів розгортання політичного
життя людства в умовах глобалізації та сучасного світового інформаційного
суспільства.

Результати розробки комплексного проекту дослідження зовнішньопо-
літичного та внутрішньополітичного життя новітнього українського сус-
пільства наприкінці ХХ століття висвітлені у колективній монографії
«Україна в сучасному геополітичному просторі: теоретичний і прикладний
аспекти» [174]. 

У зазначеному науковому виданні визначаються особливості процесів
політичної модернізації новітнього українського суспільства та спроекто-
вано модель відносин української держави з Росією, державами Централь-
ної і Східної Європи, міжнародними організаціями. 

Значною мірою науковцями висвітлено процес трансформації політич-
них систем суспільств у країнах СНД, Балтії, Центральної та Східної Єв-
ропи, а також глобальні політичні проблеми в сучасному світі.

Авторами текстів є провідні фахівці різних дослідницьких напрямів в га-
лузі вітчизняної політичної науки Ф. Рудич, Р. Балабан, О. Дергачов, О. За-
ремба, Г. Зеленько, Є. Кіш, Н. Кононенко, А. Кудряченко, Т.  Ляшенко. 

Зазначені вчені розглядають значущі для новітнього українського сус-
пільства внутрішньополітичні та зовнішньополітичні процеси, які стосува-
лися проблем становлення української держави як сукупності інституцій
влади та суб’єкта міжнародних відносин у світовому політичному просторі.

Сутність поняття «геополітика»  розглядається розробниками цього дослід-
ницького проекту з однієї сторони як системна наука про зв'язок властивостей
географічного простору і явищ політики, але з іншої сторони як наука, яка об-
ґрунтовує політичну діяльність спільнот у межах географічного простору.

У дослідницьких роботах такого напряму показано, що трансформації
політичних цінностей суспільств, зумовлюють у географічному і політич-
ному просторах держав та регіонів світу перехід у ХХ столітті від індустрі-
альної до постіндустріальної та інформаційної стадій соціокультурного
розвитку людства.

Важливими для формування джерельної бази дослідження є навчально-
методичні матеріали, які стосуються характеристики аспектів поняття «Гео-
політика». 

Одним з перших в Україні навчально-методичних посібників, який сто-
сується тематики цього поняття є підручник «Геополітика» А. Кудряченка,
Ф. Рудича, В. Храмова [70].  
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Підручник «Геополітика»  рекомендовано Міністерством освіти і науки
України як навчально-методичне видання для підготовки фахівців у галузях
політології, міжнародних відносин, філософії.

Автори підручника детально висвітлюють аспекти, які характеризують
сутність геополітики як науки, окреслюють дослідницькі здобутки сучасних
іноземних наукових шкіл, які займаються розробкою проблем дотичних до
теорії геополітики. 

У підручнику, призначеному для студентів, аспірантів, викладачів
вищих закладів освіти подано провідні теми нормативного курсу «Геополі-
тика», який читається у вищих закладах освіти України, зокрема викладено
такі теми: геополітика як наука, наукові школи геополітики, теорії і школи
сучасної геополітики. 

Сукупність вагомих джерельних матеріалів та теоретико-методологіч-
них положень стосовно вивчення явищ політичних явищ і подій, закономір-
ностей їх розвитку і прояву в сучасному українському суспільстві містить
монографія провідних науковців Інституту політичних і етнонаціональних
досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України «Світоглядно-теоретичний вимір
сучасної української політики» [153]. 

Матеріали монографії поєднані ідеєю розробки проблемних аспектів,
нормативної та реальної практик політичного життя українського суспіль-
ства в умовах трансформації його внутрішньополітичних та зовнішньопо-
літичних зв’язків.

Надзвичайно актуальними є матеріали монографії, які стосуються проблем
можливого ціннісного розколу українського суспільства по лініях європейської
і євразійської зовнішньо-політичної орієнтації та традиціоналістського і модер-
ністського курсів внутрішньої політики.

Окрему групу джерел утворюють праці представників наукових шкіл
іноземних держав, які визначають геополітику як одну з головних форм сус-
пільної діяльності, спрямованої на здобуття і використання державної
влади, реалізацію інтересів соціальних груп на державному рівні.

Геополітика розглядається як галузь політичної науки, яка досліджує
зовнішню політику держав з врахуванням різноманітних географічних фак-
торів, зокрема їхнього просторового розміщення, наявності або відсутності
природних ресурсів, клімату, густоти населення. 

Важливе значення авторами приділялося також вивченню змістовних
матеріалів монографій та посібників іноземних вчених,  у яких характери-
зуються аспекти політичного та економічного співробітництва між держа-
вами,  формування у планетарному просторі глобальних інформаційних і
торгівельно-економічних взаємозв’язків та набуття населенням світу якості
світової історичної спільноти у багатовимірному глобальному політичному
просторі.
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Так, інтерпретація глобалізму як ідеології об’єднання населення світу
в єдину економічну і політичну систему простежується в монографіях та
наукових статтях Р. Арона [2], Дж. Отоала [113], Н. Панкевича [116],  К. Со-
колова [150], І. Василенко [13].

Враховуючи складні обставини внутрішньополітичного та зовнішнь-
ополітичного життя українського суспільства на початку ХХІ століття,
опрацьовано публікації, які стосуються проблематики дослідження ідей тео-
рії геополітики в російській політичній думці. 

Передусім виокремлені актуальні для політичної думки українського
суспільства публікації російських вчених щодо трактування сутності поняття
«геополітика»,  частини теорії і практики міжнародних відносин, яка вивчає
аспекти системного впливу на політику держав географічних,  економічних,
військових, демографічних, екологічних, науково-технічних факторів.

Також виокремлені праці представників російської політичної науки,
які визначали геополітику, як теорію обґрунтування та практику реалізації
державою своїх національних інтересів, зокрема публікації В. Бурлакова
[12], О. Дугіна [37], В. Карякіна [48, 49], А. Казанцева [50], В. Колосова [62],
І. Кефелі [65], О. Ляховенка [86], І. Чіхарєва [190],  М. Шинковського [196].
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Р О З Д І Л  2

ПРОБЛЕМИ ІНСТРУМЕНТАЛІЗАЦІЇ ТЕОРІЇ ГЕОПОЛІТИКИ 
В КОНТЕКСТІ СТАНОВЛЕННЯ У ХХ СТОЛІТТІ 

ВІТЧИЗНЯНОЇ ПОЛІТИЧНОЇ НАУКИ

2. 1. Геополітичні ідеї як специфічний елемент розвитку українсь-
кої політичної науки у першій половині ХХ століття. 

Історія світової та української політичної думки свідчить, що будь-яка
політична система суспільства як сукупність державних і недержавних со-
ціальних інститутів пов’язана з територіальним середовищем в якому вона
функціонує і розвивається.

Питання виникнення і розвитку суспільства в конкретних ланд-
шафтно-територіальних і кліматичних умовах навколишнього природного
середовища було головним аспектом політико-філософських роздумів вже
для мислителів в стародавні часи. 

Перші відомості про вплив природних факторів на суспільне життя
населення нинішньої України зустрічається в працях античних мислителів
Геродота і Клавдія Птолемея та літописця Київської Русі Нестора.

Ідеї стосовно організації життя суспільства в межах конкретного тери-
торіального простору у подальшому розвивались і поглиблювались такими
європейськими та українськими політичними мислителями, як Н. Макіа-
веллі,  Ш. Боден, Т. Гоббс, Ш. Монтеск’є, Ж. Ж. Руссо, М. Вебер, Г. Гегель,
С. Оріховський, П. Орлик. 

Враховуючи дослідницькі традиції української політичної думки за-
значимо, що у творах істориків та політичних діячів від часів Київської
Русі до другої половини ХІХ ст., простежуються ідеї, які стосуються
впливу природних та ресурсних факторів території на політичне життя
суспільства. 
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Варто зазначити також, що українська політична думка наприкінці
ХІХ – на початку ХХ століть зазнавала впливу, як російських політичних
течій, зокрема декабризму,  панславізму і народництва, так західноєвро-
пейських політичних течій, передусім лібералізму, націоналізму, консер-
ватизму.

Вагомий внесок у становлення новітньої української політичної думки
та формування її інтелектуального потенціалу зробили провідні діячі Ки-
рило-Мефодіївського товариства М.Костомаров,  Т.Шевченко, М. Гулак,
В. Білозерський, П. Куліш.

Програмовими політичними документами Кирило-Мефодіївського
товариства, що характеризували становлення українського суспільства та
його життєдіяльність в умовах бездержавного становища населення
України був політико-правовий трактат М. Костомарова  «Книга буття
українського народу», яка називалася також «Закон Божий» і  «Статут
Слов'янського товариства св. Кирила і Мефодія».

У зазначених документальних матеріалах простежується трактування
політичної діяльності як своєрідної сукупності стосунків вільних і рівних
мешканців певної території щодо організації на ній системи самоуправління. 

Поряд з ідеєю національного відродження України провідною у діяль-
ності діячів Кирило-Мефодіївського товариства була також ідея пансла-
візму, сутність якої полягала в перебудові імперського суспільства Росії
на засадах справедливості, рівності, свободи та братерства, ліквідації крі-
пацтва, становості, створення демократичної панслов’янської федерації з
центром у Києві, яка могла бути соціально-політичною альтернативою то-
гочасній Російській імперії. 

Ідейна та правова спадщина Кирило-Мефодіївського товариства в полі-
тичній та інших сферах суспільного життя стала основою творення видатним
українським мислителем другої половини ХІХ століття М.  Драгомановим
першої систематизованої політичної доктрини українства та обгрунту-
вання ідейно-теоретичних та концептуальних засад політичної науки в
Україні. 

Слід відзначити, що саме в історії української політичної думки М. Дра-
гоманов започаткував дослідні розробки проблем, які стосувалися ролі те-
риторії України як географічно-політичного фактору у взаємовідносинах
російської імперської держави і європейських держав. 

Українська держава розглядалася М. Драгомановим у майбутньому як
держава, яка буде добровільним об'єднанням самоврядних громад її меш-
канців, які будуть з позицій соціальної та національної справедливості ви-
користовувати природно-ресурсний потенціал її території. 

У працях М. Драгоманова виокремлюється політична ідея конкурент-
ності інтересів українського народу до творення власної державності у
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союзі з іншими слов’янськими народами з інтересами і амбіціями росій-
ських імперських кіл щодо перетворення території України та інших країн
на колонізовані периферії Російської імперії. 

Таким чином можливо зазначити, що актуальною в сучасній українсь-
кій політичній думці є наукова позиція М. Драгомановим щодо оцінки
процесів розвитку суспільного життя народів у залежності від особливо-
стей природи їх країн та використання можливостей наданих природним
довкіллям на певному вирішальному етапі їхнього історичного розвитку
[44,  с. 112].

Значною мірою завдяки працям М. Драгоманова в українській сус-
пільно-політичній думці ХХ століття утвердилася ідея єдності всіх частин
території України у географічних межах розселення з давніх часів етно-
графічних груп українського суспільства.

Ідейна спадщина М. Драгоманова значною мірою формувала під-
ґрунтя для виокремлення в українській політичній думці специфічного ін-
тегративного напряму дослідницької роботи щодо вивчення процесів
взаємодії політики з системою неполітичних факторів, зокрема з факто-
рами географічного середовища, такими як ландшафт місцевості, при-
родні межі території, корисні копалини, особливості клімату. 

Таким чином у працях М.П. Драгоманова було започатковано ство-
рення засад розвитку в Україні галузі знань про політичні явища і процеси
та зібрано значний за обсягом емпіричний матеріал щодо конкретних по-
літичних процесів в суспільному житті України. 

Зазначимо, наприкінці ХІХ століття спочатку у Колумбійському уні-
верситеті в Сполучених Штатах Америки, а потім і в державах Європи,
остаточно оформилася наука про політику як самостійна наукова та на-
вчальна дисципліна. 

Період становлення і розвитку політичної науки наприкінці ХІХ– на
початку ХХ століть в Сполучених Штатах Америки і в державах Європи,
передусім в Німеччині, Франції, Великій Британії,  став новим вагомим
етапом у розвитку світової політичної думки.

Уявлення сформовані у процесі становлення політичної науки про
вплив факторів навколишнього природного середовища, зокрема терито-
ріальних, ресурсних та кліматичних на процеси політичного життя сус-
пільств та держав стали основою теорії геополітики. 

Політична наука постає як інтегративна та системна галузь знань про
сутність, зміст і механізми здійснення політичної влади, але в той же час
внутрішньо диференційована наука про різноманітні аспекти взаємовід-
носин суспільства і політики. 

Виникнення теорії геополітики співпадає у часовому вимірі з проце-
сом виокремлення на початку ХХ століття політичної науки у самостійну
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й системну дисципліну знання про політику як найголовнішу форму сус-
пільного життя. 

Представники наукових середовищ держав Західної Європи дослід-
жували політичні процеси, які стосувалися інтересів власної держави, як
в межах країни, так і у межах її політичного впливу у світовому просторі,
особливо стосовно опанування чи розширення колоніальних володінь. 

У європейській політичній думці виокремлються дослідницькі під-
ходи щодо обгрунтування колонізації та поділу світового простору між ім-
перськими державами з метою домінування ними над територіями із
значним потенціалом корисних копалин, розвитку промисловості та сіль-
ського господарства.  

Експансіоністські наукові напрями досліджень у сфері теорії геополі-
тики кристалізувалися на початку ХХ століття у таких європейських дер-
жавах як Велика Британія, Франція, Німеччина, що було зумовлено
потребами політичного життя стосовно використання факторів навко-
лишнього природного середовища для досягнення державою провідного
становища у європейському регіоні та світовому просторі. 

На початку ХХ століття інтереси Німеччини, Великій Британії, Фран-
ції, щодо домінування у локальному та регіональному просторах зумовлю-
вали генерування в їхніх суспільних колах широкого історико-політичного
комплексу наукових знань стосовно ролі просторового розташування те-
риторії, чисельності населення, природних ресурсів та інших географічних
й соціальних факторів у внутрішній та зовнішній політиці держав. 

Представники європейської політичної думки, висловлювали різні по-
зиції щодо впливу факторів навколишнього природного середовища на про-
цеси формування політичних цілей,  інтересів і потреб суспільств та держав.

У європейській політичній думці відбувається виокремлення геополі-
тичних ідей як форми наукового пізнання, яка вказує на засадничу та ви-
значальну роль географічних та соціальних факторів у розвитку народів і
держав. 

Система основних ідей у сфері політичних знань розроблялися окре-
мими науковими товариствами або окремими політичними діячами і мис-
лителями. 

У першій третині ХХ століття у світовій політичній науці домінував
інституційний підхід до вивчення процесів боротьби держав за контроль
над ресурсним потенціалом територій та статус у взаємовідносинах в кон-
кретному регіональному просторі. 

Представники європейської політичної думки в межах такого підходу
розглядали геополітику як наукову теорію, що базується значною мірою
на емпіричній базі концепції географічного детермінізму, теоретичних здо-
бутках політичної думки та методології політичної географії. 
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Знання, що формувалися у сфері теорії геополітики трактувалися
представниками політичної думки Німеччини, Великій Британії, Франції,
як особливий різновид суспільствознавчого знання про політику держави
у межах природних та політичних кордонів проживання його населення.

Політична думка в Німеччині ґрунтуючись на німецькій класичній фі-
лософії, розвивалася в напрямі вивчення явищ пов’язаних з виникненням
та функціонуванням держави.

Однією з перших праць у німецькій політичній думці,  в якій було
окреслено роль факторів природи у функціонуванні владних інституцій
держав у локальному і світовому політичних просторах була книга гео-
графа Фрідріха Ратцеля «Про закони просторового росту держав».  

У зазначеній науково-дослідній роботі вчений виділяв сім законів про-
сторової експансії держав, згідно з якими на його думку відбувався процес
зародження і розвитку держави як територіальної політичної структури
[65, с.33–34]. 

Теорія Ф. Ратцеля щодо впливу географічних факторів на життєдіяль-
ність людських спільнот була розвинута у праці шведського політолога Р.
Челлена «Держава як форма життя». 

Здійснюючи науково-дослідну роботу стосовно підтвердження та об-
грунтування теорії Ф. Ратцеля шведський вчений увів в науковий обіг по-
няття «геополітика».

Під терміном «геополітика» Р. Челлен розглядав розділ політичної
науки, який вивчає географічні фактори існування та розвитку держав з
метою дослідження механізмів і форм контролю політичними структу-
рами території своєї країни. 

Геополітика розглядалася у науково-дослідній розробці Р. Челлена у
теоретичному і практичному вимірах, як предметний напрям вивчення по-
літичних процесів та суб’єктів політики й використання отриманих знань
у внутрішній та зовнішній політиці держави [65, с.13]. 

У Великій Британії дослідження в сфері теорії геополітики були зосеред-
жені на аспектах наукового обґрунтування регулювання процесів викори-
стання природно-ресурсного потенціалу у світовому політичному просторі.  

Вагомим був внесок у дослідній роботі в сфері теорії геополітики гео-
графа Хелфорда Маккіндера, який у дослідницькій роботі «Географічна
вісь історії»  визначає сферу теорії геополітики як специфічну наукову га-
лузь знань, що може володіти власною термінологією, емпіричною базою
та предметним полем застосування [150,с.58].

Геополітика розглядалася англійським вченим як специфічна галузь
знань, в якій обґрунтовувалося досягнення державами своїх цілей щодо
домінування у світовому політичному просторі у зв’язку з наявними ре-
сурсами навколишнього природного середовища.
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Дослідження у політичній думці Франції були зосереджені в напрямі
вивчення явищ, які характеризували вплив політичних процесів на соці-
альний розвиток людських спільнот і зворотній вплив навколишнього при-
родного середовища на політичну сферу суспільного життя.  

Одним з основних методологічних підходів дотичних до проблема-
тики теорії геополітики був антропологічний підхід до вивчення аспектів
взаємодії природи і людини як двох потужних факторів, які зумовлювали
зв'язок географічного середовища і політичної структури суспільства.  

Одним з основних розробників такої вузькофахової методології у єв-
ропейській науковій думці В. де ля Блаш оцінював геополітику, як особ-
ливу предметну сферу про співвідношення навколишнього природного
середовища і створених людиною в певний історичний час явищ політич-
ного життя. 

Виходячи з такої методологічної позиції вчений у книзі «Картина гео-
графії Франції»  визначав географічне середовище, клімат і грунт як важ-
ливі структурні компоненти суспільного життя, які впливають на
створення соціальних структур та формують специфічні особливості по-
літичних процесів у межах певних цивілізаційних утворень [65, с. 40].

Підсумовуючи загальний огляд ідей представників європейської по-
літичної думки зазначимо, що дослідних розробках вчених геополітика
виокремлюється у системі галузей знання про політику як окрема наука,
яка має власний предмет дослідження, методи та понятійно-категоріаль-
ний апарат дослідження.  

Таким чином науковці провідних європейських держав репрезентували
геополітику як систему знань про географічні фактори впливу на політику
конкретної імперської держави як виняткового історично-політичного
явища за стратегічним положенням території, внутрішніми та зовнішніми
пріоритетами соціально-політичного розвитку.  

Предметне поле геополітики вченими розглядалося як сукупність
факторів навколишнього природного середовища, які впливають політико-
територіальний поділ внутрішнього простору держави і встановлення па-
нування держави на колонізованому просторі країн захоплених внаслідок
військово-політичної та економічної експансії.

Тоді ж на початку ХХ століття виокремлюється аналогічний за пред-
метним змістом, але інший за метою і завданнями науково-дослідницький
напрям в суспільних середовищах територій України, які перебували в
межах Російської і Австро-Угорської імперій.

Українська політична думка постає в ХХ столітті як логічний етап, що
продовжував попередні етапи політичної думки від стародавніх часів і до
кінця ХІХ століття.  

Загалом розвиток політичної думки в першій третині ХХ століття ха-
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рактеризується тяглістю і наступністю, в зв’язку з тим, що практично
кожна політична ідея пов’язана змістовними та іншими зв’язками з ідеями
Т. Шевченка, М. Костомарова, М. Драгоманова та інших концептуальних
предтеч.

Дослідні розробки українських науковців, які здійснювали наукову ді-
яльність в територіальних межах Російської і Австро-Угорської імперій
значною мірою відрізнялися від проблемних конструкцій представників
політичної думки держав Західної Європи щодо акцентування ролі в сус-
пільному житті первинних суб’єктів політики,  зокрема етносів та націй.

Становлення політичної думки у першій третині ХХ століття відбу-
валося на основі фундаментального комплексу історико-політичних тра-
дицій українського суспільства.

У дослідних розробках вчених провідними були ідеї становлення ет-
нічної нації і національної держави, територіального патріотизму і полі-
тичної єдності суспільства, детермінованості напрямів внутрішньої та
зовнішньої політики майбутньої української держави внаслідок дії ком-
плексу географічних,  демографічних факторів та соціальних факторів.

Для виділення загальних і особливих рис розвитку геополітичних ідей
в синхронному і діахронному вимірах у необхідно провести аналіз істо-
рико-політичних праць представників української політичної думки пер-
шої половини ХХ століття. 

Варто зазначити, що особливо актуальними були політичні ідеї, які
стосувалися аспектів впливу факторів навколишнього природного середо-
вища, зокрема просторового розташування території України, ресурсного
потенціалу корисних копалин, рельєфу земної поверхні на процеси ста-
новлення різних типів і форм соціальної організації та політичного ладу
суспільства.  

Таким чином на початку ХХ століття у дослідних розробках вітчиз-
няних науковців,  аналогічно до розробок у європейській політичній думці
відбувається формування емпіричної бази знань про політику як складну
і багатогранну сферу суспільного життя.  

Інтегративна система знань про політику включала дві підсистеми:
наукові знання стосовно окремих країн, націй, регіонів; комплекс наукових
знань, що стосувався усього земного планетарного простору і людства. 

Вітчизняні науковці акцентували увагу на таких загальновизнаних у
політичній науці факторах, які необхідні для створення населенням країни
держави та її структур: встановлена територія; стале населення; влада, що
самостійно використовує ресурси території і здійснює управління насе-
ленням; міжнародно-правове визнання іншими державами.

Виокремлюючи здобутки перших дослідників у сфері теорії геополі-
тики зазначимо, що у контексті даного дослідження маємо на увазі такий
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сегмент науково-дослідної роботи,  який виявляє у першій половині ХХ
століття передусім позиції науковців, які розглядали суспільство як внут-
рішньо структуровану за інтересами групу людей, що здатна утворювати
державу та інші політичні інститути.

Представники української політичної думки першої половини ХХ
століття генерували ідеї щодо мети, завдань і можливостей досягнення
політико-правового статусу української держави як суверенного систем-
ного політичного інституту влади на власній території і суб’єкта міжна-
родно-правових відносин у межах політичних просторів Європи і світу.

У вітчизняній науковій літературі початку ХХ століття до дослідницьких
розробок за предметними критеріями співвідносними певною мірою до іс-
торіософських і політологічних концепцій європейської політичної думки
можливо віднести праці М. Грушевського, М. Міхновського, Д. Донцова,
С. Рудницького.  

У історико-політичних працях зазначених вітчизняних науковців
сформовано теоретичне підґрунтя для українських політичних,  громадсь-
ких організацій та інших вторинних суб’єктів політики щодо реалізації ін-
тересів, втілення цілей і цінностей автохтонного етносу та української
нації, як базових суб’єктів політики.

Таким чином вітчизняними дослідниками на початку ХХ століття було
започатковано розробку проблем, які стосувалися процесів відновлення
української держави та використання її політичними інституціями при-
родних елементів територіального простору України, зокрема таких як
рівнинний характер рельєфу,  наявність корисних копалин і чорноземних
ґрунтів. 

Ідеї представників української політичної думки втілені у державо-
творчих документах та у повсякденній практичній діяльності різних по-
літичних груп суспільства у період української революції 1917–1921 років.  

Зазначені представники української політичної думки початку ХХ сто-
ліття аналізували та інтерпретували тенденції та процеси національно-
визвольної боротьби за відновлення власної держави у межах природних
кордонів території проживання автохтонного населення України. 

Зазначимо, що аналіз явищ політики відбувався у європейській полі-
тичній думці на початку ХХ століття передусім з опорою на інстутиційний
підхід до дослідження проблем створення інституцій влади і особливостей
їх функціонування.  

Визначальною рисою розвитку української політичної думки на початку
ХХ століття була ідея державності українського етносу як універсального
соціального і культурно-історичного феномена світової цивілізації. 

Розвиток політичної думки відбувався у формі історико-політологіч-
них досліджень, у центрі яких виявлялися політичні процеси, які стосу-
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валися проблем становлення української нації та створення і утвердження
її держави в європейському політичному просторі.

Зазначимо, що події Першої світової війни значною мірою зумовлювали
прискорення процесів розпаду Російської і Австро-Угорської імперій та по-
силення діяльності українських національно-державницьких структур. 

Ідеї новітньої політичної думки відігравали у період Першої світової
війни вагому консолідуючу роль у становленні специфічних для східного
і західного регіонів проживання української етнічної спільноти територі-
ально-політичних форм державності.

Перед тогочасною українською політичною думкою постала проблема
обгрунтування засад відродження і розбудови національної держави в
окреслених етнічними межами території, яка засвідчує існування з давніх
часів України як автономної географічно-політичної реальності.

Події Першої світової війни та визвольної боротьби 1917–1921 рр.
спричинили до потужної активізації політичної діяльності різних середо-
вищ української етнічної спільноти.

Оцінюючи ці процеси сучасні вітчизняні історики вважають найго-
ловнішою геополітичною подією, яка спричинена першою світовою вій-
ною і українською революцією, а також мала доленосне значення для
подальшого політичного та державницького розвитку українського народу
– Акт Злуки Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народ-
ної Республіки [8, с. 399].  

Загальноєвропейська місія наукових студій представників української
політичної думки в цей період полягала в детермінуючому підході до до-
слідження проблеми взаємного і сприятливого впливу впродовж низки по-
колінь простору як географічної субстанції навколишнього природного
середовища і народу як етноісторичної спільноти. 

Домінуючою в їхніх дослідженнях була ідея соборності території
України , яка розглядалася як смислова конструкція, що втілювала полі-
тичну та історико-культурологічну сутність усього комплексу процесів
функціонування українського суспільства протягом його цивілізаційного
розвитку.

Вагому роль у змістовному формуванні такого концепту наукових до-
сліджень відіграли історико-політичні праці М. Грушевського, С. Рудниць-
кого,  М. Міхновського,  Д. Донцова.

Незважаючи на дотримання різних ідеологічних традицій політичні
мислителі не мали у своїх працях суттєвих розбіжностей щодо аналізу
процесів, які призвели до формування нації, як найвищої форми політич-
ної організації українського суспільства.

Політична незалежність і самовизначення української етнічної спіль-
ноти у власній національній державі були спільними ідейними орієнти-
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рами у дослідній роботі представників вітчизняної політичної думки пер-
шої третини ХХ століття.

Зазначимо, що однією із важливих та провідних цілей дослідної ро-
боти зазначених вітчизняних дослідників було вивчення впливу специфіч-
них умов навколишнього природного середовища на процеси становлення
на території України автохтонної спільноти людей, пов’язаних спільною
мовою, релігією, історичними традиціями. 

Виходячи з цієї мети дослідники підходили до обгрунтування загаль-
ного концептуального висновку про те, що включення території України
до складу Московського царства, а згодом до Російської імперії мало ка-
тастрофічні наслідки для політичного та соціокультурного життя насе-
лення України. 

Для виділення загальних і особливих рис та специфіки дослідних роз-
робок у сфері теорії геополітики проведено історико-політичний аналіз
праць представників вітчизняної політичної думки першої третини ХХ
століття.

Зазначимо, що наприкінці ХІХ – на початку ХХ століть в українському
суспільстві розділеному територіально іноземними державами, відбу-
ваються фундаментальні зрушення в політичних та соціальних процесах.

Одним з вагомих наслідків процесів у політичному житті суспільства
було утворення українських політичних партій і організацій, які відігра-
вали вагому роль у відновленні історико-політичних традицій державного
суверенітету України.

Спільними для програм усіх вітчизняних політичних партій початку ХХ
століття було те, що вони виступали за розвиток демократичного суспільства
в Україні, широкі політичні права усіх його соціальних і етнічних груп. 

Одним із найвагоміших досягнень суспільно-політичного руху на те-
риторії України у складі Російської імперії було формулювання питання
про необхідність української державності не лише у рамках федерації
слов’янських народів, але й у формі самостійної та незалежної держави. 

Зазначимо, що структура історико-політичних праць значною мірою
була побудована на дихотомному протиставленні російської імперської
влади і населення України, що перебувало в стані бездержавності та ко-
лоніального поневолення.

Значну увагу проблемним питанням обгрунтування ідей становлення
України як своєрідної географічно-політичної реальності і ролі нації як
історичної спільноти, яка має право на суверенітет на території України,
приділяв основоположник ідеології націоналістичного напряму Микола
Міхновський. 

Проблема ролі факторів географічного розташування території України
у формуванні нової системи міждержавних відносин на європейському та

31



світовому політичних просторах на початку ХХ століття розглядається у
політичному трактаті М. Міхновського «Самостійна Україна».

Зазначений трактат М. Міхновського «Самостійна Україна», був про-
грамовим документом Революційної Української Партії, однієї з перших
українських політичних організацій.  

У праці «Самостійна Україна» визначені такі основні та визначальні особ-
ливості політичного життя українського суспільства на початку ХХ століття: 

– формування української національної спільноти у системі політич-
них та соціальних відносин в Російській імперії; 

– активізація в суспільстві діяльності щодо реалізації політичних та
соціальних прав автохтонного етнічного населення на території України;

–  розвиток громадської думки щодо визнання української нації суб’єк-
том міжнародно-правових відносин у локальному та світовому політичних
просторах [104, с. 14].

М. Міхновський розглядаючи з позицій державності особливості ко-
лоніального статусу України у складі Російської імперії простежував ево-
люцію політичних цінностей вітчизняного суспільства стосовно
національного самовизначення у існуючих з давніх часів природних та по-
літичних кордонах його проживання і відновлення української держави.

Варто зазначити, що у політичному трактаті М. Міхновського «Само-
стійна Україна» сформульовано дві співвідносні з теорією геополітики
проблемні позиції.

Перша позиція – спростування політико-правових підстав включення
території України до політичного простору російської держави у ХVІІ –
ХVІІІ століттях і використання природних та людських ресурсів території
України владою Російської імперії.

Друга позиція – обгрунтування ідеї відновлення незалежної та само-
стійної української держави як суб’єкта міжнародно-правових відносин в
локальному політичному просторі, у межах якого існували попередні
структури державної влади населення України.

Таким чином у зазначеному політичному трактаті автором реалізовано
такі проблемні завдання щодо усвідомлення і відображення корінних по-
треб українського суспільства в державній політиці:  

– окреслено аспекти суспільного життя, які стосуються перебігу по-
літичних подій і процесів на території України від середини ХVІІ століття
до кінця ХІХ століття;

– здійснено характеристику міжнародно-правових обставин встанов-
лення політичної, культурної та економічної сфер впливу російської ім-
перської держави на території України;

– визначено у фізичному територіальному вимірі довжину та кордони
політичного простору майбутньої української держави;
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– визначено історичні передумови становлення української держави
у ХХ столітті як одного з провідних політичних суб’єктів міжнародно-
правових відносин.  

Ідею самостійної держави, яка може бути відновлена в межах природ-
них кордонів проживання автохтонного етнічного населення 

України пропагував непередодні української революції 1917–1921
років також політичний філософ Дмитро Донцов.

Матеріальні і духовні передумови політичних орієнтацій українського
суспільства у період української революції 1917–1921 років окреслені
значною мірою у праці Дмитра Донцова «Історія розвитку української дер-
жавної ідеї».

У науковому дослідженні цього найвідомішого представника націо-
налістичного напряму характеризується політичне положення території і
народу України у період Першої світової війни й акцентуюється увага на
комплексності та багатогранній цілісності територіального простору
України як найголовнішої передумови формування новітньої української
нації та відновлення її держави.  

Д. Донцов у цій праці обґрунтовував дві співвідносні з теорією гео-
політики ідеї: ідею формування політичних структур новітньої української
держави на засадах західноєвропейської політичної культури й ідею сепа-
рації українського народу у розбудові держави від політичного та куль-
турного простору Росії.

Виокремлюючи особливості саморозвитку українського суспільства
в умовах перебування території України у складі Російської імперії Д. Дон-
цов проводить у зазначеній роботі зіставлення загальних та особливих рис
дій іноземної російської влади стосовно українського суспільства. 

Смисловий аспект вагомої історичної місії майбутньої української
держави з позиції дослідника полягала у її ролі як союзника європейських
держав у боротьбі проти усіх можливих політичних форм російської ім-
перської державності [22, с. 40].

Дослідник виходячи з реалій світових політичних процесів та базую-
чись на тодішній емпіричній історіософській базі вітчизняної суспільно-
політичної думки стверджував,  що українська державна ідея може бути
реалізована завдяки зовнішнім умовам природного простору(довжина те-
риторії, кордони, чорноземні грунти, корисні копалини, гідрографічні і су-
хопутні комунікаційні шляхи) та особливостей народу(чисельність
населення, спільна мова, історія, культура, державна традиція). 

Таким чином виділялися дві групи передумов для активізації політичних
процесів в українському суспільстві щодо відновлення незалежної держави.

Перша група – це об’єктивні умови навколишнього природного сере-
довища території України.
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Друга група – це ціннісні орієнтації, світоглядні та соціокультурні по-
зиції населення України стосовно формування новітнього українського
суспільства та його структур державної влади.

Д. Донцов у контексті означених передумов, що випливають з особ-
ливостей території і світогляду українського народу,  обґрунтовує тезу про
те, що набуття політичної незалежності створює умови для самодостатнь-
ого використання українською державою можливостей кліматичних умов
та земної поверхні, реалізації людського, ресурсного й промислового по-
тенціалу [22, с. 34].

Зазначимо, що на початку ХХ ст.  базовою для розробки в українській
політичній думці низки теоретичних положень, які обґрунтовували орієн-
тації українського суспільства у європейське географічно-політичне та
географічно-культурне середовище була історіософська концепція Ми-
хайла Грушевського. 

Вчений, виходячи із власних системних історичних знань вважав, що
державний суверенітет є закономірною і логічною формою реалізації ін-
тересів не якогось окремого суспільного прошарку, а всього народу, що
обіймає певну територію та має потребу до саморозвитку під впливом кон-
кретних географічних, ментально-психологічних та соціальних факторів.

Історіософська концепція історії України М. Грушевського була фун-
даментальною основою продукування дослідниками провідних ідей про
розвиток українського народу як географічно-політичної спільноти, етно-
соціальні і культурно-психологічні особливості якої зумовлені географіч-
ними ознаками розташування території України. 

М. Грушевський аналізував проблемні питання щодо впливу фізико-
географічних, демографічних та етнокультурних факторів на відкриті й
закриті процеси формування структурних елементів політичної організації
українського суспільства. 

Згідно з міркуваннями сучасних українських науковців завдяки кон-
цепційним розробкам М. Грушевського було сформовано фактологічну ос-
нову для введення в методологію вітчизняної наукової думки понять
«геополітика» і «етноцентризм», а також окреслено особливості творення
української нації в межах географічних координат заселення території ав-
тохтонної етнічної спільноти [96, с. 77].

Завдяки працям М. Грушевського українська політична думка змогла
самодостатньо сформувати змістовні положення таких наукових категорій,
як політична культура, політичний процес, політичний інститут, політична
теорія. 

М. Грушевський використовуючи значний історичний матеріал, свої
наукові знання в історичній і політичній сферах, стверджував, що внутрі-
шня та зовнішня політика української держави, особливо може бути ефек-
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тивною у варіанті багатостороннього і поглибленого співробітництва з
усіма навколишніми країнами. 

М. Грушевський визначав історичні і актуальні для початку ХХ сто-
ліття аспекти, які стосувалися стаціонарних й перехідних політичних про-
цесів розбудови української держави, прогнозував реалізацію її цілей та
завдань у географічному просторі чорноморського регіону . 

Розроблений вченим системний підхід до вивчення подій і явищ істо-
рії України, зокрема у сфері теорії геополітики, полягає в розгляді полі-
тичного життя українського суспільства у безперервній взаємодії з
навколишнім природним середовищем власної території. 

Вчений був ідейним послідовником народницького напряму політико-
історичної думки, але події визвольної боротьби 1917–1921 рр. зумовлю-
вали еволюцію його політичного світогляду і філософії як науковця, а
також політичного дискурсу як громадського і державного діяча.

Висвітлюючи політичні відносини середовищ українського суспіль-
ства з давніх та середньовічних часів історії часів з іншими спільнотами
та інституціями держав вчений у політико-філософській праці «На порозі
нової України» стверджував тезу, про синтезну пріоритетність візантій-
сько-православних і європейських історико-географічних орієнтальних
впливів. 

Сутність такого характеру висновків вченого полягала в тому, що з
давніх часів географічні умови території зумовлювали політичні орієнтації
українських державотворчих структур на опанування простору над Чор-
ним морем, а конкретні історичні умови контактів в середні віки зумов-
лювали орієнтації на відносини з Польщею та іншими країнами Європи
[15, с. 144].

Наукова цінність теоретичних розробок М. Грушевського на нашу
думку полягає в тому, що його дослідницькі надбання були не тільки ре-
зультатом діяльності вченого-історика, але і результатом діяльності полі-
тика-практика, який справив значний вплив на політичне життя
українського суспільства у період української революції 1917-1921років.

У цей часовий період в Україні та в зарубіжній українській політичній
думці здійснюються спроби створити нову теоретичну основу дослідних
розробок теорії геополітики з уврахуванням світового досвіду політичної,
історичної та географічної наук.  

Широким спектром ідей у цей період виокремлюються в українській
політичній думці наукові праці основоположника політичної географії в
Україні Степана Рудницького.

Вивчення специфічних відносин суб’єктів політики під впливом ланд-
шафтних та інших факторів природно-територіального середовища було
характерною особливістю методологічного підходу С. Рудницького. 
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Характерною істотною особливістю окресленого методологічного під-
ходу до формування нового наукового знання, була абстрагованість у до-
слідних розробках від політичної діяльності владних структур іноземних
держав і діяльності українських національно-демократичних і націоналі-
стичних середовищ.

Накопичений у працях вченого обсяг фактологічного матеріалу потен-
ційно міг бути науковою основою для розробки різними політичними
суб’єктами варіантів використання природно-ресурсного потенціалу
України у новій незалежній та демократичній державі. 

Дослідницькі розробки Степана Рудницького охоплювали такі си-
стемні історико-політологічні аспекти: 

– географічні й кліматичні умови формування української етнічної
спільноти; 

– вплив іноземних зразків політичного життя й елементів їх запози-
чення на процеси націєтворення на території проживання автохтонного
етносу; 

– зумовленість різних форм української державності специфічними
історичними і політичними обставинами взаємовідносин їхніх інституцій
у регіональному просторі Європи.

Основні методологічні елементи комплексного наукового підходу до
аналізу складних політичних процесів розвитку українського суспільства
визначено насамперед у таких працях вченого: «Українська справа зі ста-
новища політичної географії»; «Чому ми хочемо самостійної України»;
«Огляд національної території України».

Вчений в своїх основних працях значною мірою розглядає аспекти
впливу комплексу факторів навколишнього природного середовища на
процеси формування елементів політичного життя населення України, ви-
діляє такі взаємопоєднані концепти: територія – суспільство – уявний кон-
текст державотворення.  

Окреслений вченим інтегративний методологічний підхід є актуаль-
ним у дослідних розробках сучасної української політичної думки, пере-
дусім щодо розуміння сутності понять  «політико-географічне положення
країни» (просторове відношення до інших держав та військових блоків) і
«геополітичне положення країни» (просторове відношення країни до тих
природних об’єктів, процесів, факторів, які впливали, чи можуть впливати
на зародження і розвиток нації, на політику держави та формування її ад-
міністративних та територіальних особливостей) [98, с. 18].

Вихідним положенням концепції Степана Рудницького було розуміння
неоднорідності земної поверхні планетарного простору, окремі частини
якого є замкненими біогеографічними системами населення яких утворює
власні політичні структури.  
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Здійснивши синтез знань з історії, політичної і фізичної географії вче-
ний на початку ХХ століття показав у системних науково-дослідних пра-
цях, що Україна – це природно-територіальний комплекс, простір якого у
географічному вимірі має свої межі у Східній Європі, а у історичному
являє собою комунікаційно-географічне середовище проживання україн-
ців, з їхніми власними особливостями буття та культури.

Праці вченого з політичної географії мали концептуальний характер,
оскільки створювали науковий фундамент для вияву різних геополітичних
ідей щодо взаємозв’язку факторів навколишнього природного середовища
і суспільних та державотворчих процесів на території проживання українсь-
кого автохтонного населення, формування балансу цінностей та інтересів.

Окреслені вченим засади стали основою розробки в українській полі-
тичній думці низки концепцій, які обґрунтовують територіально-політичне
тяжіння української нації та ролі у якості її ціннісних орієнтирів структур
до чорноморського і балтійського регіонів європейського простору.

Підсумовуючи огляд дослідницьких праць С. Рудницького М. Гру-
шевського,  М. Міхновського і Д. Донцова, можливо зазначити, що після
поразки української революції 1917–1921 років праці цих науковців були
ідейно-теоретичною основою для подальшої дослідницької роботи пред-
ставників вітчизняної та емігрантської політичної думки.  

Після поразки української революції території України опинилися у
складі СРСР, Польщі, Румунії, Чехословаччини. На більшій частині тери-
торії України існувала Українська Соціалістична Радянська Республіка,
яка була в державно-правовому та соціально-економічному вимірах скла-
довою частиною СРСР.  

Варто зазначити, що теорія геополітики протягом ХХ століття в СРСР
не сприймалася в структурах влади та в наукових середовищах, оскільки
враховувалися обставини її утвердження як ідеології суспільства, провід-
ної науки та навчальної дисципліни в системі політичної влади Німеччини
напередодні Другої світової війни.

У 30-40 роках ХХ століття в європейській політичній думці особливу
роль у розробці ідей географічного детермінізму відігравав дослідницький
напрям одного з провідних діячів наукового середовища Німеччини К. Га-
усхофера.  

Репрезентанти цього політизованого дослідного напряму здійснювали
розробку практичних рекомендацій структурам державної влади націо-
нально-соціалістичної партії Німеччини щодо розгортання подій і проце-
сів в межах європейського та світового політичних просторів.

К.  Гаусхофер та його послідовники розглядали предметний зміст гео-
політики як окремої науки у дослідженні взаємовідносин між оточуючим
людську спільноту простором і політичними формами життя, інтерпре-

37



туючи результати дослідної роботи з метою обгрунтування військово-по-
літичної експансії Німеччини відносно європейських держав [9, с. 30]. 

У цей період напередодні Другої світової війни вагомий внесок у фор-
мування інтелектуального базису науки про політику було зроблено укра-
їнськими вченими, які працювали за межами Радянського Союзу, зокрема
на території Німеччини і Польщі.  

Однією з найвидатніших постатей в українській політичній думці, був
В’ячеслав Липинський, який поглиблено здійснював розробку ідей тери-
торіального патріотизму і національної консолідації.

В. Липинський був не лише ідеологом консервативного монархічно-
гетьманського руху, але і провідним представником політичної науки в се-
редовищах української політичної еміграції у 20-х роках ХХ століття.  

Вагома роль В. Липинського у становленні Українського наукового ін-
ституту, заснованого у 1926 році в Німеччині з ініціативи та за активної
участі гетьмана П.Скоропадського як філія Берлінського університету
Фрідріха Вільгельма.  

У процесі визначення характеру дослідницької діяльності Українського
наукового інституту, як установи академічно-наукового та громадсько-по-
літичного значення значну роль відігравали ідейні позиції В. Липинського,
зокрема його загальний погляд на прогресивний розвиток світової цивілі-
зації, який виявляється в удосконаленні впливу людини на природу.

Сутність та актуальність сформульованої В. Липинським ідеї терито-
ріального патріотизму на нашу думку полягає в тому, що вплив усього
комплексу факторів території України на усіх її мешканців є об’єктивною
передумовою для розвитку внутрішньополітичного та зовнішньополітич-
ного життя українського суспільства.  

Значним внеском у розвиток української політичної науки і світової
політичної теорії є розробка у працях цього українського політолога та іс-
торика проблем творення політичних цінностей вітчизняного суспільства
в контексті історичних етапів його становлення. 

Здійснений у його теоретичних працях науковий систематичний аналіз
процесів взаємовідносин між інститутами суспільства і держави сприяв
закладенню підвалин для формування інтегральної й інтелектуальної тра-
диції розвитку української політичної науки.

В. Липинський здійснював розробку проблем, які стосувалися взає-
мозв’язку факторів навколишнього природного середовища території
України і створюваних автохтонною етнічною спільнотою з гетьмансько-
козацьких часів політичних структур суспільства та державного устрою. 

Надзвичайно актуальною і прогностичною була ідея В. Липинського
щодо ролі держави як системного чинника організації політичного життя
суспільства та захисту території його проживання. 
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Концепція «територіального патріотизму» є одним з фундаментальних
внесків В. Липинського у всесвітню політичну науку і значною мірою
впливала на становлення та розвиток досліджень в українській політичній
думці ХХ століття.

Вагомим внеском у розвиток української та світової політичної думки
є ідеї викладені у політичному трактаті В. Липинського під назвою «Хам
і Яфет», що присвячений досягнення єдності різними середовищами укра-
їнського суспільства в межах спільної території щодо використання її ре-
сурсного потенціалу в майбутній українській державі.

В. Липинський був першим українським політичним теоретиком, що
у першій третині ХХ ст. утверджував у європейській та світовій політичній
думці такі концепти, як «державний суверенітет» і «політично-національна
незалежність», які були покладені в основу концепції територіального пат-
ріотизму [81, с. 66].

Розглядаючи в ідейній спадщині В. Липинського проблему впливу су-
купності різних факторів на політичні процеси розвитку українського сус-
пільства можливо виділити такі передумови становлення його форм
державності: 

– наявність окресленої природними кордонами території, у межах якої
існують сформовані населенням особливі форми зв’язку елементів при-
родної та соціокультурної реальності з процесами розвитку суспільства; 

– наявність сталого населення у межах природних та політичних кор-
донів території його проживання; 

– влада, що використовує ресурси території держави та здатна здій-
снювати суверенітет на її території і управляти її населенням; 

– визнання української держави існуючими державами як суб’єкта
міждержавних та міжнародних відносин.

Проаналізувавши зміст зазначеної дослідної роботи можливо за-
значити, що концепція «територіального патріотизму» В. Липинського
була однією з засадничих підвалин специфічного проблемного напряму
вітчизняної політичної думки щодо дослідження аспектів впливу природ-
них і соціальних факторів на процеси формування політичного буття укра-
їнського суспільства.

Значною мірою у аспекті введення факторів навколишнього природ-
ного середовища і території у контекст наукового аналізу логічним про-
довженням концепції «територіального патріотизму» В. Липинського, була
концепція домінування української держави на просторі регіону Чорного
моря історико-політичного дослідника Юрія Липи. 

Дослідницький підхід Ю.Липи побудований з врахуванням сукупності
знань з політичного життя українського суспільства та інших суспільств і
держав, зокрема знань, які стосувалися політики, як складного і систем-
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ного явища суспільства, що функціонує в природно-територіальних умо-
вах різних країн та інституцій держави як інтегруючої організації структур
влади.  

Дослідні розробки вченого були спрямовані на вивчення проблемних
аспектів, які стосувалися географічних та соціальних факторів, які впли-
вали позитивно на політичне життя українського суспільства щодо від-
новлення та функціонування держави і відповідно негативно на процеси
функціонування владних структур Радянського Союзу.

Особлива увага у дослідженнях Юрія Липи приділялася аналізу про-
блем ролі географічних та соціальних факторів у формуванні політичних
традицій українства на географічно-політичному просторі між Балтій-
ським і Чорним морями.  

Основні ідеї вченого викладено у таких працях: «Призначення
України» (Львів, 1938,  вид. «Хортиця»); «Чорноморська Доктрина» (Вар-
шава, 1940, вид. «Українського Чорноморського Інституту», друге видання
Одеса–Варшава, 1942, вид. «Українського Чорноморського Інституту»);
«Розподіл Росії» (Київ–Варшава,1941, вид. «Державного Видавництва
України»).

У обсягу наукової інформації поданої у працях Ю.Липи можливо ви-
ділити дві групи фактологічного матеріалу.

Перша група інформації стосується тенденцій розвитку традицій дер-
жавності в політичному житті населення України від найдавніших часів
до ХХ століття.

Друга група – це інформація про територію проживання та станов-
лення традицій державності в політичному житті населення Росії від ХVІ
століття до середини ХХ століття.

У зазначених історико-політичних працях закладені теоретичні засади
дослідницької діяльності створеного і очолюваного Юрієм Липою в 1940
році у Варшаві Українського Чорноморського Інституту. 

Інститут був створений, як науково-дослідна установа для дослід-
ження політичних та економічних проблем, що постануть перед українсь-
ким суспільством після відновлення незалежної української держави. 

Українські дослідники, які були в середовищі Українського Чорно-
морського Інституту, під керівництвом Юрія Липи розробляли наукові про-
екти діяльності структур влади майбутньої української держави та її
політики в усіх галузях, зокрема науки про політику та теорію геополітики. 

Ю. Липа у зазначених науково-дослідних працях визначав зміст спе-
цифічних для сфери політичної науки понять і дослідних підходів, які ви-
користовувалися тодішніми розробниками концепційних підходів в теорії
класичної геополітики у європейських державах і екстраполював їх в
уявний символічний простір українських цінностей та інтересів. 
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У розробленій вченим теоретичній конструкції протистояння України
і Росії, пропагувалися такі концептуальні позиції:  припинення існування
Радянського Союзу як новітньої політико-правової форми російської дер-
жавності; відновлення України як незалежної держави; становлення на-
ціональних держав регіональних та етнічних спільнот на території Росії.  

Основними у цій авторській теоретичній конструкції були такі полі-
тичні ідеї: несумісність співіснування незалежної української держави і
російської держави, як двох різних історичних типів поєднання території,
населення і політичної влади; становлення України як інтегруючого
центра федерації держав, який може обмежувати або нівелювати вплив на
політичному просторі Південно-Східної Європи російської імперської
держави у будь-якій політико-правовій формі [50, с.12].

Загалом,  підсумовуючи огляд позицій вітчизняної наукової літератури
першої половини ХХ століття зазначимо, що геополітичні ідеї в українсь-
кій політичній думці виникали ще в давні часи, розвивалися, взаємодіяли,
змінювалися іншими. 

Вітчизняні науковці у дослідницьких працях охоплювали весь спектр
знань свого часу про вплив природних та соціальних факторів на відно-
сини у політичному житті населення України, класифікували і системати-
зували накопичену інформацію про використання цих факторів у
відповідності до його потреб, інтересів та цінностей.  

2. 2. Геополітичні ідеї та концепційні розробки у альтернативному
і офіційному дискурсах 1950-х – 1980-х років. 

З’ясувати об’єктивно тенденції розвитку геополітичних ідей у працях
представників політичної думки української діаспори та науковців в УРСР
неможливо без виявлення провідних тенденцій і закономірностей роз-
витку світової політичної науки. 

У 1948 році під егідою ЮНЕСКО в столиці Франції Парижі був про-
ведений міжнародний колоквіум, учасниками якого в науковий обіг було
офіційно введено термін «політична наука».

Складовими частинами політичної науки визначено такі чотири блоки
понять: політична теорія;  політичні інститути; партії, групи, громадська
думка; міжнародні відносини. 

У другій половині ХХ століття значною мірою завдяки створенню в
1949 році під егідою ЮНЕСКО Міжнародної асоціації політичної науки,
галузь знань про політику набуває організаційного оформлення у держа-
вах Західної Європи і Сполучених Штатах Америки.

Таким чином з комплексу гуманітарних наук, окрема сфера знань про
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політику виділяється як галузь, що має специфічну систему категорій, за-
кономірностей і методів дослідної роботи.  

Розвиток світової політичної науки значною мірою зумовлювався об-
ставинами розширення її предметного поля, внаслідок охоплення дослід-
ницького матеріалу географії, історії, філософії та інших соціальних наук,
які виявляють зв’язки в таких системних галузях наукового знання як по-
літична географія, політична філософія, теорія та історія політичної думки.

Зазначені спеціальні галузі політичної науки відігравали важливу роль
у формуванні змісту її структури, зокрема історії політичних вчень, як га-
лузі знань, що вивчає становлення політичної науки, виникнення і розвиток
політичних ідей, зокрема ідей, які стосувалися сфери теорії геополітики.

Наука про політику розвивалася в європейських державах спираючись
на відображені в її змісті закони і закономірності, як сфера із універсаль-
ною структурою та всеохоплюючим характером аналізу будь-яких сторін
суспільного життя.

Події другої світової війни спричинили до активізації у другій поло-
вині ХХ століття двох протилежних міжнародних та міждержавних на-
прямів політичної діяльності. 

Одним з основних наслідків цієї війни було посилення ролі у контролі
над світовим простором двох наддержав – США і СРСР, що виявлялося у
політико-ідеологічному протистоянні, у процесі якого ідейні цінності та
державні інтереси визначалися та пропагувалися, як універсальні та за-
гальнопланетарні.

Реально під прикриттям світосприйняття у галузі ідеології, значну ча-
стину земної кулі було поділено на зони впливу СРСР і США та контроль-
ованих ними міждержавних та міжнародних організацій. 

Після Другої світової війни провідною в політичній науці стає дослід-
ницька парадигма,  яка виявляла закономірності процесів модернізації у
світовому політичному просторі.

Перший загальносвітовий етап модернізації відбувався у 40-х– 60-х
роках ХХ століття в двох масштабних і комплексних напрямах. 

Перший напрям – перенесення економічних та політичних моделей
провідних держав, насамперед США у відсталі за технологічними і соці-
альними показниками країни. 

Другий напрям – перенесення соціалістичної моделі СРСР на країни
Східної Європи і закріплення цієї моделі в Україні та інших республіках
Радянського Союзу [98, с. 44].

Світові політичні процеси у другій половині ХХ століття відзначалися
значною мірою аспектами активізації діяльності інститутів, які мають між-
державний і наднаціональний характер.

Основним політичним процесом у світовому просторі в другій поло-
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вині ХХ століття була «холодна війна»(стан напруженої конфронтації між
СРСР та його союзниками по військово-політичному договору укладеному
у 1955 р. у Варшаві, з одного боку, та Сполученими Штатами Америки і
державами Західної Європи, з іншого, у період 40-80-хрр.) між «соціалі-
стичним» і «капіталістичним» блоками держав. 

Завершився цей процес наприкінці ХХ століття, оскільки внаслідок
падіння «біполярної системи» протистояння країн НАТО і Варшавського
Договору відбулось відновлення та виникнення на політичних просторах
східної Європи та колишнього Радянського Союзу нових суверенних на-
ціональних держав і формування між ними сучасних інтеграційних зв’яз-
ків в усіх соціокультурних вимірах.

Зазначимо, що «холодна війна»  розглядається у сучасній українській
науковій літературі як явище, що поєднує такі два взаємопов’язані процеси: 

– протистояння ворогуючих блоків у їх протиборстві за глобальне вер-
ховенство у планетарному просторі і провідну роль масштабної наддер-
жави(відповідно Радянського Союзу чи Сполучених Штатів Америки); 

– системне протиставлення існуючої в СРСР та інших соціалістичних
державах адміністративно-командної структури і існуючої в Західній Єв-
ропі та США вільноринкової структури соціально-економічного розвитку
[44, с. 159].

Зазначимо, що в світовій політичній думці другої половини ХХ
століття виокремлюються два наукових підходи до здійснення дослід-
них розробок аспектів пов’язаних з теорією геополітики – це тракту-
вання геополітики як окремої дисципліни в теорії міжнародних
відносин і виокремлення досліджень, які стосуються сфери теорії гео-
політики як напряму наукових досліджень політичних процесів усе-
редині суспільства.

Група галузей політичної науки (теорія політики, політична психоло-
гія, політична соціологія, теорія міжнародних відносин тощо) знайшла
прикладну орієнтацію у науково-дослідних розробках Збігнева Бжезинсь-
кого та інших відомих представників американської політичної школи.

Науковці цієї школи аналізували глобальні проблеми, які постали
перед світовою цивілізацією у другій половині ХХ століття, зокрема щодо
процесів поширення всією планетою єдиних ціннісних, ідейних та куль-
турних орієнтацій.  

Передусім в період «холодної війни» актуальною була «теорія конвер-
генції» Збігнева Бжезинського, згідно з якою мають бути усунені ідеоло-
гічні та економічні ознаки, які є специфічними для соціалістичної і
ринково-демократичної політичної систем. 

Основні постулати його теорії були обґрунтовані у праці «План гри.
Геостратегічна структура введення боротьби між США і СРСР», у якій
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обґрунтовується ідея формування нової світової політичної цивілізації на
основі цінностей гуманізму, демократії, свободи [13, с.119].

Світова політична цивілізація розглядалася в цій книзі як своєрідний
результат історичного розвитку людства,  наслідком якого є соціокуль-
турне домінування Сполучених Штатів Америки у світовому політичному
просторі.  

Порівнюючи образи США і СРСР як глобальних політичних акторів,
вчений вважав, що незважаючи на ціннісні та ідеологічні відмінності, вони
мають багато однакових особливостей зумовлених наявністю подібних
технологій політизації та соціалізації населення.

У концептуальній структурі дослідної роботи Збігнева Бзежинського
визначено три суттєві структурні ознаки глобальної системи сучасного
планетарного простору: 

– роль Сполучених Штатів Америки, як суб’єкта політичної діяльності
у локальному, регіональному і світовому просторах;

– наявність у політичній структурі світового простору низки ключових
«геополітичних центрів»; 

– виділення на політичній карті світу підконтрольних «геополітичним
центрам» обширних за територією «геостратегічних регіонів».

Варто зазначити три такі основні та фундаментальними особливо-
стями проектованої моделі структури світового політичного простору:

– наявність ООН як всесвітньої політичної організації, яка займається
вирішенням глобальних соціальних, економічних, екологічних, культур-
них та інформаційних проблем; 

– наявність регіональних та міждержавних військово-політичних
структур, зокрема таких як ОБСЄ, НАТО, Європейський Союз, які конт-
ролюють, аналізують і прогнозують розвиток процесів у певному регіоні;

– збереження ролі національних держав як суб’єктів міжнародних від-
носин, які можуть входити до різних регіональних і міжрегіональних по-
літичних та економічних об’єднань [65, с. 68 ].

Представники європейської політичної думки, зокрема французький
політолог та історик Ів Лакост,  виокремлювали геополітику як аналітичну
міждисциплінарну методику наукового дослідження,  що поєднує три кон-
цепти системного наукового дослідження: 

– політичний – дослідження аспектів реалізації внутрішньої та зов-
нішньої політики держав; 

– географічний – вивчення особливостей ландшафту і природно-ре-
сурсного потенціалу території; 

– соціальний – аналіз процесів соціокультурного та цивілізаційного
розвитку суспільств [37, с. 70–74]. 

Антидемократичні політичні процеси, які проходили в СРСР, обме-
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жувалися діяльністю владних структур держави стосовно збереження ін-
ститутів та форм взаємодії соціальних груп в суспільстві.

Таким чином політичні процеси, які проходили в СРСР входили в стан
протиріччя із тенденціями діяльності інших держав і міжнародних орга-
нізацій у світовому політичному просторі. 

Зазначимо, що після Другої світової війни в наукових середовищах
української діаспори в Західної Європи і Сполучених Штатів Америки на-
були подальшого розвитку ідеї, які були висунуті і сформульовані в до-
воєнний період, зокрема це ідеї політичного самовизначення українського
суспільства, державного суверенітету і єдності територій України.

Стосовно виокремлення внеску у розвиток геополітичних ідей науко-
вих осередків та науковців діаспори, варто зазначити, що їхні праці мож-
ливо розглядати як український національний компонент світової
політичної думки другої половини ХХ століття. 

Представники наукової думки діаспорних середовищ визначали пред-
метні аспекти своїх науково-дослідних робіт враховуючи обставини гео-
графічної та часової локалізації фактів політичної історії України та
діяльності владних структур в УРСР. 

Геополітичні ідеї, які висвітлювалися у працях вчених, відображали як
базові політичні процеси, які стосувалися відносин населення України з
політичними інституціями Радянського Союзу, так периферійні політичні
процеси щодо наростання в громадському житті УРСР тенденцій до відо-
кремлення її території від СРСР та проголошення незалежної держави.  

Зазначимо, що один з провідних представників закордонної українсь-
кої політичної думки І. Лисяк-Рудницький розглядав комплекс території
України як специфічний простір, чинники ресурсного потенціалу якого
мають визначальний вплив на процеси функціонування політичних струк-
тур суспільства.

Розуміючи недостатність концепції географічного детермінізму для
аналізу усього комплексу чинників, які зумовлювали зміну політичного
ландшафту на території України протягом ХХ ст., вчений охоплював ши-
рокий комплекс проблематики стосовно перспектив відновлення незалеж-
ної та суверенної української держави.

І. Лисяк-Рудницький був одним з перших українських вчених, який у
науково-дослідній роботі застосовував системний підхід для аналізу по-
літичних явищ і процесів.

Понятійно-категоріальний апарат його досліджень наповнений як загаль-
ноприйнятими в українській політичній науці термінами, так і специфічними,
що характеризують особливості впливу факторів природно-територіального
комплексу навколишнього середовища на процеси розвитку соціуму України.

Зазначимо, що у працях І. Лисяка-Рудницького було окреслено сутнісні
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особливості України як політичної реальності у другій половині ХХ століття,
у контексті тодішніх глобальних світових політичних процесів. 

Ці особливості на нашу думку можливо виокремити у двох таких змі-
стовних та концептуальних аспектах: 

–Україна об’єкт політики, що є політичною реальністю, яка в конкрет-
ному історичному часо-просторовому вимірі була об’єктом використання
її природно-ресурсного та людського потенціалу іноземними державами
та владно-політичними структурами; 

–Україна суб’єкт політичного процесу, що є політичною реальністю,
яка в конкретному географічному просторі у державницькому та інших
вимірах має певне відношення у формі різноманітних взаємозв’язків з най-
ближчими чи більш віддаленими країнами та блоками держав у регіональ-
ному й глобальному масштабах.

Необхідно зазначити, що аналіз наукової спадщини І. Лисяка-Рудниць-
кого дає можливість простежити процес становлення в науковому середо-
вищі української діаспори в другій половині ХХ століття співвідносного
до теорії геополітики ідейно-теоретичного напряму української політичної
науки.  

Інтегративну позицію цього напряму визначала концептуальна думка
І. Лисяка-Рудницького, щодо ролі усього комплексу ресурсів навколишнь-
ого природного середовища території України для формування поліфунк-
ціональної системи українського суспільства. 

Окреслена інтегративна позиція І. Лисяка-Рудницького на нашу думку
була репрезентована виконанням двох таких проблемних завдань: відме-
жування історії України та політичного життя її суспільства від історії
Росії і Радянського Союзу;  інтеграція знань про територію, державницькі
та культурні традиції населення України в світову політичну науку.

І. Лисяк-Рудницький у науково-дослідних працях «Роля України у но-
вітній історії», «Україна в еволюції радянської системи», «Радянська
Україна з історичної перспективи»  окреслював тодішній політичний про-
стір України в складі території СРСР, як територіальну основу майбутньої
української держави.

У зазначених політологічних працях закладені теоретико-методоло-
гічні засади науково-дослідної діяльності заснованого І. Лисяком-Рудниць-
ким в 1976 році в місті Едмонтоні Канадського Інституту Українських
Студій при Альбертському Університеті.

Дослідницька робота вчених Канадського Інституту Українських Студій
була спрямована на висвітлення цілісного комплексу фахових наукових під-
ходів, щодо історико-політичного підтвердження самобутності української
нації, її права на власну державність в європейському політичному просторі,
а також стосовно структур політичної системи Радянського Союзу.  
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Цінність емпіричних та теоретичних досліджень вчених-діаспори, по-
лягає в тому, що у контексті світової політичної думки було визначено тен-
денції політичних процесів регіонального та глобального характеру, які
стосувалися перспектив становлення новітньої української держави. 

Враховуючи реалії міжнародних взаємозв’язків України в межах ООН
та об’єктивних характеристик її внутрішнього адміністративно-госпо-
дарського становища вчені простежували еволюційні аспекти поступаль-
ного руху різних середовищ українського суспільства до державної
незалежності в межах УРСР як складової частини СРСР.

На думку І. Лисяка-Рудницького в умовах наявності у другій половині
ХХ століття структури політичної організації суспільства в межах УРСР,
могли існувати системні передумови для відновлення національного та
державного суверенітету України. 

Головною передумовою вчений вважав міжнародно-правовий статус
України, як республіки СРСР в Організації Об’єднаних Націй, який був
гарантуючим політичним чинником цілісності та непорушності уявної су-
веренної української держави.

І. Лисяк-Рудницький виділяв два такі важливі процеси для реалізації
еволюційного варіанту відновлення української держави: розвиток соці-
ально-економічної і культурної сфер суспільного життя, який стимулює
дії різних середовищ українців, навіть певну частину адміністративно-гос-
подарської номенклатури до дій щодо виходу України із складу СРСР; роз-
виток політичних, соціальних, економічних міжнародних процесів, який
зумовлюватиме здобуття населенням України в межах соціалістичної си-
стеми статусу державності, який мають Польща, Угорщина, Чехословач-
чина, Болгарія, Румунія [83, с. 315].

Важливо зазначити у такому ракурсі, що після Другої світової війни у
процесі протистояння між соціалістичними і капіталістичними державами
визначилися дві різні позиції щодо тлумачення терміну «геополітика», як
поняття, що позначало сутнісні особливості реалізації державою завдань
внутрішньої та зовнішньої політики виходячи з обставин конкретного при-
родно-територіального середовища.

У наукових розробках вчених країн Західної Європи та Сполучених
Штатів Америки втрачається певною мірою засаднича роль принципу гео-
графічного детермінізму у визначенні сутності терміну «геополітика» і
змістовних аспектів досліджень. 

Геополітика значною мірою трактувалася як політологічна концепція,
яка обґрунтовує стратегічні завдання держави у внутрішній та зовнішній
політиці, розкриває сутнісні особливості політичних процесів як регіо-
нального, так і глобального рівнів.

Так, французький вчений Реймон Арон, стверджував, що термін «гео-
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політика» який увійшов в науковий обіг в другій половини ХХ століття
не має нічого спільного з німецькою нацистською інтерпретацією цього
терміну, коли він використовувався у 30-40-х роках для обгрунтування та
пропаганди загарбницьких, колонізаційних та людиноненависницьких дій
нацистської Німеччини [2, с. 31].

Зазначимо, що в Радянському Союзі проблеми пов’язані з політикою
розглядалися такими науковими дисциплінами як науковий комунізм, іс-
торія КПРС, теорія держави і права, але вивчення їх відбувалось з догма-
тичних позицій ідеології марксизму-ленінізму.  

Науковці Радянського Союзу та інших соціалістичних держав розгля-
дали геополітику як реакційну теорію, яка отримала поширення в агре-
сивних імперіалістичних державах, оскільки виправдовувала на їхню
думку загарбницьку колоніальну політику шляхом начебто спотвореного
тлумачення даних фізичної, політичної і економічної географії.  

Отже,  в умовах радянського режиму в СРСР геополітика визначалася
як буржуазна реакційна концепція, яка виправдовувала і пояснювала
«агресивну» політику західноєвропейських держав чи Сполучених Штатів
Америки природно-географічними умовами, географічним розташуван-
ням території і наявністю її ресурсного потенціалу [20, с. 268]. 

Зазначимо, що наприкінці ХХ століття в Сполучених Штатах Америки
і державах Західної Європи було завершено процеси формування загаль-
ної та інтеграційної науки про політику у всіх її проявах, що включали
теорію політичної науки, політичну філософію, політичну соціологію, по-
літичну географію, геополітику та інші політичні дисципліни.

У республіках СРСР до другої половини 80-х років ХХ століття си-
стема знань про політику як науку та навчальну дисципліну перебувала в
стані ідеологічної заборони.

Праці вчених гуманітарної сфери Радянського Союзу та їхні наукові
концепції ґрунтувалися на марксистсько-ленінських ідеологічних позиціях
комуністичного тоталітарного режиму і захисту його ідейних засад.

У структурах влади СРСР політична наука трактувалася як «псевдо-
наука» та «буржуазна наука», оскільки з ідеологічних причин не сприй-
малися зміст світової політичної науки і її дослідницькі методики.

Таким чином, у контексті сприйняття політичної науки  «геополітика»
розглядалася, як недостовірна з наукових позицій галузь знань, яка визна-
чає географічне середовище вирішальним фактором життя суспільства та
виправдовує загарбницьку політику імперіалістичних держав на підставі
дослідницьких матеріалів політичної, економічної та фізичної географії.

Відповідно до положень ідеології марксизму-ленінізму окремі дослід-
ження аспектів політики здійснювалися у рамках історичного матеріа-
лізму, наукового комунізму, історії КПРС.
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До 90-х років ХХ століття у позитивному висвітленні в СРСР, зокрема
в УРСР термін «геополітика» і в політичній та науковій літературі не був
у стані використання, але у 80-х роках сприйняття його змісту змінюється.

Теорія геополітики визначалася, як основа однієї з провідних концеп-
цій світової політичної науки, яка стверджувала, що внутрішня та зов-
нішня політика держав, визначається різними географічними факторами,
зокрема такими як: просторове розташування території, природні ресурси,
клімат, ландшафтні характеристики грунтів. 

Незважаючи на відсутність офіційних досліджень у наукових працях
вчених, які працювали в межах УРСР, розглядалися окремі проблемні
аспекти пов’язані із особливостями просторового розташування території
України і її природно-ресурсного потенціалу, але також враховувалися
можливості використання можливостей геоцентричного розташування та
природних і трудових ресурсів цієї території органами влади СРСР.

У роки радянського політичного режиму серед таких напрямів полі-
тичної думки в Україні, можливо виокремити, такі три умовні напрями як:
марксистський, дисидентський, нейтралістський.

Зауважимо, що виділяючи ці напрями та аналізуючи погляди їх пред-
ставників потрібно враховувати на нашу думку такі критерії як:

– умови проведення дослідницької роботи;
– коло проблем, які розглядалися дослідниками;
– джерельна база та обсяг фактологічного матеріалу, які зумовлювали

зроблені вченими оцінки та висновки. 
На нашу думку, у концептуальному арсеналі політичної науки геопо-

літичні ідеї у працях представників зазначених трьох умовних напрямів
потрібно розглядати у контексті формування системного знання про сус-
пільне життя населення України.

Поява праць представників цих напрямів відбувається у контексті роз-
робки у радянській науковій літературі наприкінці 60-х – на початку 80-х
років ХХ століття поняття «сфера громадського життя».

Тип політичного процесу за тоталітарної влади в Радянському Союзі
виключав для мешканців УРСР можливість реальної політичної участі в
управлінні державою і свободу соціального і політичного вибору стосовно
ідейних поглядів. 

Дослідні розробки аспектів суспільного життя у яких висвітлювалися
геополітичні ідеї здійснювалися українськими науковцями в другій поло-
вині ХХ століття з врахуванням обставин політичного режиму в УРСР як
складової частини Радянського Союзу.

Домінуюче становище марксистсько-ленінської ідеології було визначаль-
ним чинником розвитку політичної думки в Україні у контексті репрезентації
такого вузькокласового і догматичного вчення, як «науковий комунізм».
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Дослідники, які працювали у галузі наукового комунізму розглядали
територіальні та суспільні особливості життя в Україні виходячи з уста-
лених в політичній системі УРСР марксистських поглядів про територі-
ально-просторову організацію інститутів влади в умовах соціалізму.

Публікації науковців марксистсько-ленінського напряму у 1960-1980-
х роках в УРСР незважаючи на їхню ідеологічну заангажованість давали
загальне уявлення про тенденції розвитку суспільствознавчих знань. 

Зазначимо, що завдяки дослідницькій роботі Інституту історії партії
при ЦК КПУ певною мірою формувалася початкова організаційна база
вітчизняної політичної науки.

Науковці Інституту історії партії розглядали актуальні на той час пи-
тання, які стосувалися внутрішньої та зовнішньої політики державної
влади Радянського Союзу, міжнародних політичних відносин і діяльності
українських громадських організацій в Україні та в іноземних державах.  

Вчені, які представляли офіційні позиції влади дотримувалися загаль-
ної для політичної думки Радянського Союзу позиції щодо тлумачення
геополітики як реакційної теорії, яка виникла в імперіалістичних державах
Європи і Сполучених Штатів Америки для обгрунтування їхньої експан-
сіоністської та загарбницької зовнішньої політики шляхом спотворення
наукових знань з політичної, економічної та фізичної географії 

Однією з основних аналітичних і теоретико-методологічних праць у
рамках боротьби ідей доби «холодної війни» була книга відомого критика
ідеології та практики українського націоналізму Ю. Римаренка «Буржу-
азний націоналізм та його «теорія» нації»» [131]. 

Книга Ю. Римаренка містить змістовну інформацію про ідеї представ-
ників різних наукових напрямів політичної думки українських еміграцій-
них та діаспорних середовищ.  

Таким чином,  можливо припустити, що така праця могла бути заду-
мана як контрпропагандивна праця, що мала на меті реконструкцію цін-
нісної системи українського націоналізму.  

Розглядаючи теоретичні концепції та суспільно-політичні доктрини
ідеології українського націоналізму вчений визначав у своєму дослідженні
низку завдань, передусім виділяючи два такі проблемні завдання: 

– «показати антинауковий характер антропогеографічних та антропо-
соціологічних «розвідок» буржуазно-націоналістичних авторів»; 

– «викрити геополітичні концепції українського буржуазного націо-
налізму, великодержавницький, шовіністичний характер його «основопо-
ложної» псевдотеорії «месіанізму»[131, с. 29].

Автор, ставлячи за мету на методологічній основі основних законо-
мірностей і категорій марксистсько-ленінської матеріалістичної діалек-
тики викрити антинаукову сутність світоглядних засад українського
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націоналізму та його ціннісну парадигму, увів в тогочасну вітчизняну сус-
пільну думку значний фактологічний матеріал стосовно ідеології та прак-
тики націєтворчих та державотворчих процесів в українському
суспільстві. 

Зазначимо, що з тогочасних позицій комуністичної ідеології вчений
звертає увагу на наукову діяльність представників націоналістичного руху,
зокрема в питанні про «особливе» географічне та геополітичне положення
України» [131, с. 300].

Серед видатних діячів географічного напряму націоналістичної думки
радянський вчений виділяв Ю. Липу і С. Рудницького, які з його погляду
виправдовували «відвічну» зрадницьку лінію українського буржуазного
націоналізму, геополітичним положенням України, її «межовим» геогра-
фічним положенням між Заходом і Сходом чи між Балтійським і Чорним
морями. 

Вчений стверджував, що С. Рудницький, Ю. Липа та інші націоналі-
стичні науковці у своїх тлумаченнях про особливе «межове» географічне
та геополітичне положення території України брали на озброєння «реак-
ційну буржуазну теорію – геополітику, теоретики якої, зокрема Гаусхофер,
Обст, «обґрунтовували» експансійні спрямування німецького фашизму»
[131, с. 300].

Зазначимо, що радянський вчений стверджуючи з позицій марксизму-
ленінізму думку про те, що спосіб виробництва є головним фактором роз-
витку людства, вважав, що географічне середовище, як сукупність
факторів природно-ресурсного потенціалу території може відігравати роль
як фактор прискорення або уповільнення суспільного розвитку.  

Ю. Римаренко подаючи певною мірою негативні характеристики погля-
дів представників українських наукових середовищ сприяв утвердженню у
суспільно-політичній думці УРСР позиції щодо ролі природно-географіч-
ного середовища у розвитку національних спільнот чи їх частин. 

На нашу думку,  вчений вводив у тогочасний науковий обіг УРСР дві
такі аксіоматичні для вітчизняної наукової думки тези стосовно теорії гео-
політики: 

– проживання людей на спільній території і в межах єдиного геогра-
фічного середовища є важливими засадничими обставинами творення ет-
нічної спільності та нації; 

– територія є основоположним чинником розвитку та суспільної діяль-
ності нації, зокрема щодо створення і розбудови державницьких структур.

Таким чином книгу Ю. Римаренка «Буржуазний націоналізм та його
«теорія» нації» можливо трактувати як одну з перших історіографічних
спроб вивчення та узагальнення досліджень в українській політичній
думці ХХ століття, у яких висвітлюються геополітичні ідеї. 
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Представники дисидентського напряму, зокрема І. Дзюба, В. Чорно-
віл, Л. Лук’яненко, у історико-політичних та публіцистичних працях,
стверджували, що географічне розташування та розміри території України,
чисельність її населення, потужні промисловий та аграрний комплекси,
природні ресурси є важливими передумовами для відновлення незалежної
української держави, яка могла б суттєво впливати на політичну ситуацію
в Європі й в усьому світі. 

У вітчизняній політичній публіцистиці другої половини ХХ століття
одним з найбільш системних виявів внутрішньосуспільної репрезентації
в умовах відсутності української держави була книга Івана Дзюби «Інтер-
націоналізм чи русифікація».

Праця цього видатного громадського діяча була присвячена аналізу
проблем національної політики органів влади у Радянському Союзі та в
УРСР у другій половині ХХ століття. 

І. Дзюба розглядав складний і багатогранний комплекс проблемних
питань пов’язаних із спільністю історичної долі української нації на сфор-
мованому з давніх часів просторі розселення її представників, суверені-
тету уряду Української РСР на території України у зв’язку з її формальним
адміністративним і політичним поділом на обласні регіони. 

Історична роль цієї праці виявилася в тому, що автор зосереджував
увагу на ролі української національної спільноти як потужного соціокуль-
турного чинника у світовому політичному просторі, а виходячи з цієї по-
зиції стверджував: «… значення українського питання ще більше зросло
як у зв’язку з соціалістичним будівництвом у сусідніх країнах Європи, так
і в зв’язку з революційним рухом та національним будівництвом в Азії та
Латинській Америці» [34, с. 207].

І. Дзюба розглядав особливості становлення національного суспіль-
ства в Україні через призму реалізації представниками її автохтонного на-
селення політичного права на вияв національної ідентичності в різних її
соціокультурних формах. 

Вчений стверджував, що тенденції політичного життя українського
суспільства виявляються у сукупності аспектів спільної діяльності його
представників і в створених ними специфічних уявленнях про соціальні
та культурологічні аспекти життєдіяльності.

Обстоюючи на основі значного джерельного і статистичного мате-
ріалу конституційні права української національної спільноти на вияв
власних національних почуттів і національної свідомості, цей вітчизняний
дослідник сприймав Українську РСР як політичну реальність, що існує і
буде існувати в межах політико-територіального простору Радянського
Союзу.

І. Дзюба вважав, що в межах цієї адміністративно-політичної струк-
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тури можуть бути створені необхідні передумови для піднесення націо-
нально-державного і національно-культурного життя населення України,
результатом якого можна було побачити: «…соціалістичну Україну ре-
ально існуючою і справді рівною серед соціалістичних країн, бачити її як
національну реальність...» [34, с. 217].

У 70-80 роках ХХ століття в УРСР у науковій літературі зростає інтерес
до політико-філософської проблематики громадського життя населення. 

Вчені, праці яких можна віднести до нейтралістського напряму, ви-
знаючи певною мірою роль факторів природно-територіального середо-
вища у формуванні політичних інститутів, зосереджували свою увагу на
взаємозв’язку цих факторів з ідеологічними та політичними пріоритетами
розвитку суспільства, характером політичного устрою держави, напря-
мами її внутрішньої та зовнішньої політики. 

Однією з провідних праць нейтралістського напряму є дослідницька
праця Миколи Михальченка «Політична ідеологія як форма суспільної сві-
домості».

Вчений застосовував у дослідній розробці соціально-філософський і
філософсько-гносеологічний наукові підходи з метою виявлення ознак
місця та ролі будь-якої політичної ідеології в історичному процесі роз-
витку людства і її впливу на соціальний прогрес людства.

Дотримуючись формально офіційного в Радянському Союзі марк-
систського підходу до аналізу політико-ідеологічних явищ, науковець
стверджував, що процес творення політичних ідей не може існувати поза
матеріальним та практичним процесом життєдіяльності людей. 

На думку вченого відтворення дійсності в суспільній свідомості, зо-
крема і в політичній, відбувалося в процесі розвитку їх реальних зв’язків
з оточуючим середовищем та у зв’язку із зворотнім його впливом на ма-
теріальну діяльність людей [101, с.17].

У зв’язку з такою специфікою трактування політичної ідеології окрес-
лений у цій книзі комплекс проблем відображає певною мірою дві різні
сторони одного й того ж процесу становлення і розвитку політичної науки: 

– загальнотеоретичні питання, які стосуються політики як суспільного
феномену; 

– практично-прикладні аспекти, які стосуються вивчення конкретного
політичного простору, тобто реальної території, на яку поширюється по-
літичне життя певного суспільства або здійснюється його політичний
вплив. 

Така постановка питання виявляє об’єктивну як для того часу наукову
політико-філософську позицію автора, у якій певною мірою виокремлю-
ються дві сторони розуміння процесу формування в суспільстві політичної
ідеології як концептуальної системи ідей і поглядів на політичне життя: 
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– формотворча (формування політичної ідеології окремою інтелекту-
альною чи соціальною верствою населення); 

– теоретико-методологічна (формування уявлень і поглядів про полі-
тичні процеси та відносини з позицій провідних соціальних спільнот чи
політичних груп населення).  

Проаналізувавши значний фактологічний матеріал, вчений визначив
свої власні нейтралістські позиції щодо політичної ідеології, як важливої
частини політичної свідомості, яка значною мірою впливає на функціону-
вання політичної надбудови суспільства. 

Грунтуючись на опрацьованому фактологічному матеріалі, вчений за-
значав, що в процесі матеріальної діяльності у людей виникають різні сус-
пільні інтереси, які реалізуються в практичній політичній діяльності. 

Вчений стверджував, що соціальні потреби людей зумовлені умовами
суспільного буття, які визначають характерні для певного суспільства ін-
тереси щодо формування специфічної для нього політичної ідеології.

Таким чином М. Михальченко, здійснив огляд та аналіз процесів ви-
никнення різних форм політичної ідеології, як сукупності норм, які є ін-
тегрованим вираженням суспільних цінностей та орієнтирів консолідації
соціальних спільнот в державі. 

Вчений, виходячи певною мірою з усталених в СРСР ідейних засад
марксистсько-ленінської філософії, обґрунтовує гіпотезу щодо необхідно-
сті розробки універсальної концепції, яка може бути основою формування
новітньої наукової політичної ідеології суспільства. 

На нашу думку, сутність ідейно-теоретичної позиції вченого полягала
в тому, що специфіка будь-якої політичної ідеології суспільства визнача-
ється з однієї сторони об’єктом відтворення – існуючою політичною ре-
альністю, а з іншої основними формами суспільної свідомості, насамперед
з правовою,  моральною, естетичною тощо [101, с. 241].

Зазначимо, що проблемні висновки М. Михальченка про розробки тео-
рії політичної ідеології та уточнення її місця у суспільній свідомості мали
в тогочасний період радянської державності важливе значення для поста-
новки дослідницьких завдань у розробці проблемних аспектів теорії по-
літики, історії політичної науки, формування засад політичної свідомості.

Підсумовуючи ретроспективний огляд праць представників виокрем-
лених трьох напрямів політичної думки другої половини ХХ століття у
яких висвітлювалися геополітичні ідеї, зазначимо, що було започатковано
формування нової парадигми наукового знання про взаємозв’язки навко-
лишнього природного середовища і суспільного життя в Україні.

Зазначимо, що втрата в Україні з розпадом Радянського Союзу про-
відних позицій марксистсько-ленінської ідеології була наслідком започат-
кованих у часи СРСР двох тенденцій загальноісторичного процесу
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суспільного життя та вивчення в середовищах науковців історичного ми-
нулого українського народу й аналізу явищ всесвітньо-історичних проце-
сів політичного життя людства. 

Переконливою ілюстрацією першої тенденції стали політичні події
1980-х – початку 1990-х років на територіях республік СРСР, які призвели
до розпаду Радянського Союзу та проголошення незалежних держав.

Друга тенденція виявилася у специфічних особливостях нової полі-
тичної системи міждержавних відносин, що склалися на просторі ко-
лишнього Радянського Союзу. 

Підводячи загальний підсумок огляду ідейної спадщини вітчизняних
науковців, варто зазначити, що розвиток геополітичних ідей в українській
політичній думці ХХ століття, можливо оцінювати як процес реалізації
загальнонаціональних ідеалів, які в конкретних історичних ситуаціях ви-
являли сутнісні аспекти політичних процесів розвитку суспільства
Україні.  

У працях представників української політичної думки другої поло-
вини ХХ століття, викладалися ідеї та теоретичні конструкції на основі
опрацьованого та систематизованого фактологічного матеріалу з історії
становлення традицій державності та соціокультурного буття українського
суспільства.

Українські політичні мислителі проектували різні дослідні підходи до
розв’язання національно-культурних та соціальних проблем українського
суспільства, зосереджуючи увагу на дослідженні впливу факторів при-
родно-територіального середовища на процеси у різних сферах суспіль-
ного життя, передусім у сфері політичного життя.
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Р О З Д І Л  3

ДИСКУРС ГЕОПОЛІТИЧНИХ ІДЕЙ 
В НАУКОВІЙ ДУМЦІ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА 

НА ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ

3. 1. Основні концепти геополітичних ідей в сучасній українській
політичній думці.

Після розпаду Радянського Союзу у 1991 році адміністративно-полі-
тична цілісність території та статус УРСР як члена ООН виявилися ваго-
мими передумовами утвердження незалежної і суверенної української
держави. 

Зазначимо, що протягом ХХ століття світова та українська політична
думка еволюціонували від розуміння сутності держави як самодостатнь-
ого політичного актора, функціонування якого на певному локальному
просторі зумовлюється природно-територіальним середовищем до гло-
бального політичного аналізу і прогнозування діяльності політичних ак-
торів у новій соціокультурній системі взаємовідносин на світовому
просторі. 

Потрібно зазначити, що у світовій політичній думці другої половини
ХХ століття предметний зміст поняття «геополітика» був пов'язаний з но-
вими засобами і формами суспільного життя людства, передусім у таких
глобальних напрямах: 

– військово-технічні досягнення (системи контролю, управління та
види зброї масового знищення);

– розвиток електронних засобів зв’язку та пошукових мереж системи
Інтернет;

– формування глобальної системи взаємозв’язків регіональних й між-
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народних організацій у вирішенні загальнопланетарних проблем. Такі ві-
домі представники міжнародної наукової думки як Ів. Лакост, П. Галуа,
Ф. Фукуяма, А. Бенуа, Ж. Тіріар, Й. Лохаузен, З. Бжезинський, С. Гантинг-
тон розглядали геополітику, як сферу наукового знання про аспекти взає-
мозв’язків між географічним середовищем, суспільством і національними
інтересами держави у сфері зовнішньої політики.

Погоджуємося з позицією вітчизняних науковців відносно оцінки про-
цесу системних політичних і соціально-економічних перетворень в неза-
лежній українській державі, як процесу який відбувався у взаємозв’язку з
процесами національної самоідентифікації і політичного самовизначення
суспільства, а також держави як повноцінного суб’єкта політичного життя
[4, с. 181]. 

Зазначимо, що проголошення незалежної української держави співпадає
наприкінці  1980-х і на початку 1990-х років з етапом переходу в розвитку
людства від стадії індустріального суспільства до інформаційного, від ви-
робничих технологій до ресурсозберігаючих, від локальних просторів життя
суспільства до інтеграції у регіональному та планетарному вимірах. 

Певною мірою внаслідок зазначених обставин та у зв’язку з виник-
ненням у новітньому українському суспільстві різних груп інтересів, перш
за все – майнових і владних, однією з головних сфер суспільного життя в
Україні постає сфера політичної діяльності. 

Урізноманітнення соціальної структури було таким чином важливою
передумовою демократизації в усіх сферах суспільного життя в Україні
та зростання значущості політичної сфери в реалізації інтересів та потреб
громадян держави. 

Досліджували проблеми становлення новітнього українського сус-
пільства та діяльності органів державної влади вчені із різних суспільних,
природничих та економічних галузей наукових знань.  

Наприкінці ХХ століття в Україні у системі наук, які досліджували
явища суспільного життя виокремлюється галузь знання про політику, як
особливу сферу суспільного життя щодо управління і керівництва проце-
сами, які стосуються взаємозв’язків між громадянами держави і її інсти-
туціями. 

Політика в умовах незалежного статусу української держави постає як
багатогранне і складне явище в суспільному житті, що зумовлює значною
мірою офіційне виділення політичної науки як самостійної галузі знань.

У предметному полі політичної науки опинялося широке коло про-
блем щодо реконструкції й репрезентації історичних знань та формування
новітніх знань з врахуванням особливостей сучасного політичного життя
суспільства.  

Загальний стан теорії політичної науки, що склався у 90-х роках ХХ
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століття визначався на нашу думку науково-дослідною роботою вчених
щодо виконання таких важливих й актуальних завдань:

– узагальнення та обробка комплексу знань світової політичної науки
про розвиток суспільств, держав та людства в цілому;

– дослідження сучасних складних проблем системної трансформації
суспільного життя в Україні;

– вироблення специфічних механізмів інтеграції української політич-
ної науки у світову систему знання про політику;

–  висвітлення в рамках історії світової політичної думки ідей відомих
українських політичних дослідників, які стосуються різних наукових тео-
рій, зокрема теорії геополітики. 

Розвиток української політичної науки відбувався значною мірою шля-
хом повернення до наукового обігу теоретичних розробок вітчизняних
вчених і дослідників, зокрема М. Драгоманова, М. Міхновського, Д. Дон-
цова,  М. Грушевського, В. Липинського, Ю. Липи, С. Рудницького, І. Ли-
сяка-Рудницького, І. Дзюби та ін.

Однією з сучасних наукових праць у якій зазначена проблематика роз-
глядається з позицій виняткової актуальності і досить широко висвітлена
є стаття доктора політичних наук М. Кармазіної «Політичні поняття і ка-
тегорії: відтінки, іпостасі, метаморфози Iogos’у», у якій звертається увага
на аспекти об’єктивного та об’єктивного аналізу понять і категорій полі-
тичної науки в Україні.

Вагомою є думка вченого щодо ролі у досягненні необхідної результа-
тивності політологічних досліджень теоретико-методологічного інструмен-
тарію пошуку, узагальнення та аналізу інформації про явища політичного
життя [46, с. 9].

Погоджуємося з висновками М. Кармазіної щодо того, що політична
наука України постала в перші роки існування незалежної української дер-
жава як комплексна галузь знання, яка охоплювала проблемні питання
пов’язані з різними сферами життя суспільства та держави. 

Розвиток політичного знання в Україні був орієнтований значною
мірою у професійне наукове середовище, оскільки актуальною була про-
блема обгрунтування ролі й значення цього виду наукового знання у роз-
витку суспільства.

Аналогічно до практики світової політичної науки у коло наукових ін-
тересів українських дослідників потрапляли різноманітні питання
пов’язані із теорією політики, зокрема проблемні питання щодо вироб-
лення теоретичних і методологічних засад дослідження загальних про-
блем світової політики й оцінки стану політичного життя суспільства. 

У дослідних розробках вчених аналізувалися проблемні аспекти по-
літичного життя, які характеризують зв’язок між процесами становлення
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і консолідації політичної структури новітнього українського суспільства і
становлення нової української держави у європейському та світовому по-
літичному просторі. 

Варто звернути увагу, що,  специфічні особливості дослідної роботи
в Україні зумовлювались певною мірою обставинами трансформації по-
літики, як універсальної сфери взаємовідносин між соціальними та про-
фесійними групами суспільства, націями і державами. 

Зазначимо також, що політична наука в Україні формувалася,  як си-
стемна галузь знання, що охоплює як і неполітичні, так політичні пред-
метні сфери, зокрема такі: 

– особливості ландшафту місцевості (будова земної кори, гори, до-
лини, ліс, степ, лісостеп); 

– політичні ресурси суспільства (сукупність методів та засобів досяг-
нення цілей політичними суб’єктами для закріплення та поширення ме-
ханізмів реалізації владних повноважень); 

– природні ресурси території (природні об’єкти та умови, які викори-
стовуються суспільством для задоволення матеріальних і духовних потреб
людей).  

Домінуючим у процесі становлення політичної науки в Україні вия-
вився проблемний комплекс досліджень та знань, що стосувалися політики
як сфери, яка охоплює два типи відносин: відносини соціальних груп сус-
пільства у боротьбі за державну владу; офіційно-інстутиційні відносини у
суспільстві, що є проекцією інтересів різних груп у структурах влади.

Вчені звертали значною мірою увагу на вивчення історії та теорії по-
літики, вироблення теоретичних й методологічних основ політичної
науки, розробку теорій організації політичної системи суспільства та кон-
цепцій політики.

У такому ракурсі оцінки ролі вітчизняної політичної науки погоджує-
мося з позицією доктора політичних наук М. Кармазіної щодо важливості
у сфері політичної науки дослідження і аналізу ідей, які стосувалися дис-
танціювання в середовищі новітнього українського суспільства від соці-
ально-політичних стереотипів доби СРСР і утвердження у ньому ідеалів
патріотизму, державності і демократії [47, с. 240]. 

У дослідних розробках світової та вітчизняної політичної науки втра-
чають актуальність геополітичні ідеї, які стосуються ролі особливостей
навколишнього природного середовища, зокрема особливостей території,
природних ресурсів, рельєфу місцевості, клімату у політичному житті сус-
пільств та діяльності структур державної влади. 

З 1991 року політична наука перебуває в стані постійного розширення
предметного поля дослідної роботи, внаслідок чого відбувається впоряд-
кування понятійно-термінологічного апарату, обгрунтування концептуаль-
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них положень методологічних підходів та методик аналізу явищ суспіль-
ного життя.

У науковий обіг новітньої української політичної думки входить ви-
значення геополітики, як політологічної концепції, згідно з якою внутрішня
та зовнішня політика держав визначається різноманітними географічними
та соціальними факторами, зокрема такими як просторове розташування
території, наявність або відсутність певних природних ресурсів, клімат, чи-
сельність та структура населення.

Праці провідних теоретиків української політичної науки підтверд-
жують актуальність існуючої у політичній думці України тези, про те, що
політичне знання – особливий вид соціального знання, який взаємодіє з гео-
політичною практикою, впливає на політичні рішення і норми [207, с. 9].

Дослідження праць вітчизняних науковців, у яких висвітлюються гео-
політичні ідеї є на нашу думку актуальним завданням у межах теоретико-
методологічних проблем політичної науки в Україні на сучасному етапі
суспільного розвитку.  

Відзначимо, що за темою дисертаційного дослідження у сформова-
ному предметному полі вітчизняної політичної науки, вивчення явищ по-
літичного життя здійснювалося як на макрорівні, так і на мікрорівні.

У першому випадку – це дослідження політичних процесів та явищ,
які виникали у межах функціонування органів влади стосувалися усієї си-
стеми міжнародних відносин української держави.

У другому – здійснювався опис та аналіз фактів, пов’язаних із функціо-
нуванням соціальних суб’єктів у політичному просторі української держави. 

Таким чином можливо зробити висновок про те, що дослідження в
яких висвітлювалися геополітичні ідеї в сучасній українській політичній
думці відбувалися або на рівні теоретичного осмислення явищ зовнішнь-
ополітичного життя, які пов’язані з процесами становлення України як
суб’єкта міжнародних відносин, або мали прикладний характер стосовно
опису аспектів впливу територіальних, демографічних та соціальних фак-
торів на процеси внутрішньої політики української держави. 

На макрорівні розглядалися аспекти зовнішньополітичного життя, які
стосувалися налагодження відносин органів влади України з іншими
суб’єктами міжнародного права, зокрема з Російською Федерацією, дер-
жавами Східної та Західної Європи, Сполученими Штатами Америки.

Дослідні розробки вчених виявили свої результати на рівні суспільства
та держави, зокрема у створенні наукового підґрунтя для положень Закону
України «Про основи національної безпеки України» прийнятого Верхов-
ною Радою України у 2003 році і Закону України «Про засади внутрішньої
і зовнішньої політики» прийнятого у 2010 році. 

На мікрорівні розглядалися аспекти, які стосувалися внутрішньопо-
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літичного життя суспільства, особливостей на суспільне життя населення
України державних та недержавних інституцій Російської Федерації,  про-
цесів глобалізації і європейської інтеграції. 

Зазначимо, що згідно з мети дослідження одним із основних завдань
дослідження є здійснення теоретичного аналізу особливостей взає-
мозв’язку факторів навколишнього природного середовища і внутрішньо
системних політичних процесів розвитку українського суспільства в умо-
вах державної незалежності.

Важливими для розробки теми дослідження є праці вітчизняних вче-
них в сфері політичної науки, які розглядали аспекти, що стосувалися цін-
нісних пріоритетів різних частин населення України стосовно
прихильності до європейської чи російсько-євразійської зовнішньополі-
тичної орієнтації, до традиціоналістського чи модерністського курсу внут-
рішньої політики. 

Погоджуємося з думкою провідного українського вченого-політолога
академіка І. Кураса, що процеси утворення нових суверенних держав на
території колишнього СРСР, а також їхні орієнтири і пріоритети розвитку
виявилися предметом світової політики, оскільки Україна та інші постра-
дянські держави у багатьох аспектах були ключовими точками стабільно-
сті і географічно-політичної рівноваги у світовому просторі [68, с. 3].

Аналіз наукової літератури з теми дослідження, дозволяє виділити певні
часові етапи висвітлення у працях вітчизняних вчених геополітичних ідей.  

Проведений аналіз праць вітчизняної наукової літератури у галузі по-
літичної науки дає можливість на нашу думку виокремити три такі умовні
етапи розвитку геополітичних ідей в сучасній українській політичній
думці: загальнополітичний етап досліджень проблем, які стосувалися
особливостей статусу та можливостей природно-ресурсного потенціалу
нової незалежної української держави; етап міждисциплінарних дослід-
жень проблем, які стосувалися ролі і місця української держави у світо-
вому політичному просторі та демократичної трансформації суспільного
життя в Україні; етап досліджень у сфері вітчизняної політичної науки
проблем, які стосувалися усіх сфер суспільного життя української держави
і реалізації напрямів її внутрішньої та зовнішньої політики.  

Зазначимо, що для першого і другого етапів характерними були до-
слідження на макрорівні, тобто висвітлювалися ідеї щодо впливу геогра-
фічних та соціальних факторів на реалізацію цілей суспільства та
національних інтересів української держави.

Для третього етапу характерною ознакою досліджень було висвіт-
лення ідей щодо використання факторів географічного та політичного про-
стору України для регулювання процесів внутрішньополітичного та
зовнішньополітичного життя українського суспільства.
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Перший етап (1991–1995 рр.) пов'язаний передусім з формуванням
ідей, які стосувалися осмислення особливостей утвердження України як
незалежної держави в контексті загальноєвропейських та світових полі-
тичних процесів і суб’єкта міжнародного права.

Другий етап (1995– 2000 рр.) пов'язаний з циркуляцією ідей щодо ос-
мислення процесів активної діяльності української держави у всесвітніх
міжнародних організаціях та її інтеграції до європейського політичного
простору і глобальну систему економічних відносин.

Третій етап (2001–2014 рр.) значною мірою є вже пов'язаний з висвіт-
ленням ідей стосовно осмислення трансформаційних процесів у політич-
ному просторі України. 

Зазначимо, що перший з виокремлених етапів дослідних розробок вче-
них, стосується дослідження проблем становлення незалежної української
держави і впорядкування її взаємовідносин з Російською Федерацією та
іншими колишніми республіками Радянського Союзу.

Актуальними у цей період в науково-дослідній роботі були проблеми
сутності українсько-російських відносин в історико-політичному кон-
тексті минулого та їх перспектив у новій геополітичній ситуації.  

Потрібно зазначити, що проблеми формування нового політичного
простору на території колишнього Радянського Союзу на принципах дер-
жавного суверенітету і територіальної цілісності держав була висвітлені
на круглому столі відомих українських і російських вчених «Украина и
Россия в новом геополитическом пространстве » (Киев. 1995).

Тематика круглого столу охоплювала проблеми становлення політич-
них структур в Україні і Росії, ролі цивілізаційного фактора в українсько-
російських відносинах та їх впливу на формування інституцій нової
української держави.

І. Курас, М. Михальченко, Ф. Рудич та інші учасники Круглого столу,
визначили найважливіші проблемні питання, які стосувалися міждержав-
них зв’язків України і Російської Федерації, перспектив багатостороннього
міжнародного партнерства України, основних тенденцій у формуванні си-
стеми структур влади і визначення концептуальних засад реалізації їхніх
завдань у внутрішній та зовнішній політиці. 

У такому ракурсі наукового діалогу геополітика трактувалася учасни-
ками круглого столу,  як напрям дослідження аспектів впливу на політичні
процеси розвитку суспільства географічних факторів, зокрема таких як:
територія країни, кількість населення, обсяги природних ресурсів, клімат,
об’єкти ландшафту.

У доповідях українських та російських вчених було зазначено, що
геополітика є одним з найвпливовіших інтелектуальних напрямів науки,
який визначає характер досліджень в таких сферах, як державний сувере-
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нітет і національні інтереси держав, аналіз і прогнозування локальних і
глобальних політичних конфліктів, вплив географічних і соціальних фак-
торів території на функціонування політичних інститутів суспільства. 

Варто зазначити, що актуальні в українському суспільстві геополі-
тичні ідеї, зокрема ідеї, які стосувалися забезпечення екологічно та тех-
нологічно безпечних умов життєдіяльності суспільства і забезпечення
державного суверенітету, територіальної цілісності та недоторканості кор-
донів, певною мірою були втілені в Концепції (Основах державної полі-
тики) національної безпеки України, схваленої Верховною Радою України
16 січня 1997 року.  

Варто зазначити, що однією з головних обставин актуальності геопо-
літичних ідей у дослідних розробках світової політичної науки було по-
ширення процесів глобалізації, тобто формування регіональних і світових
інтеграційних взаємозв’язків між населенням територій усього планетар-
ного простору. 

Глобальні соціальні процеси в інформаційній, соціокультурній та нау-
ково-технічній сферах значною мірою прискорювали інтеграцію націо-
нальних держав у світовому співтоваристві. 

Ці взаємовідносини ставали комплексними і багатогранними у різних
сферах, зокрема у таких: 

– економічна (домінування у світовому просторі – транснаціональних
корпорацій, долара, євро та інших грошових одиниць, певних видів речо-
вих та інформаційних товарів і послуг); 

– соціальна (збільшення різниці у соціальних стандартах розвитку між
заможними і незаможними країнами);  

– політична (контроль за розвитком окремих країн і регіонів з боку су-
пердержав або політичних блоків в умовах функціонування нових засобів
транспорту, інформації та військової техніки); 

– культурна (уніфікація матеріальної і духовної культури людства, що
є наслідком появи нових технологій і виробництва нових товарів, універ-
сальних і важливих для всього людства знань і засобів спілкування.

Таким чином другий етап дослідних розробок вчених, стосується до-
сліджень проблем утвердження України як суб’єкта міжнародних відносин
і активізації її діяльності як члена-засновника ООН та суб’єкта інтегра-
ційних взаємовідносин з Європейським Союзом.

Актуальними у цей період в науково-дослідній роботі були проблеми,
які стосувалися розширення європейського політичного простору і геопо-
літичної трансформації пострадянського простору.

Зазначимо, що питанням розробки та теоретичного оформлення су-
часної для ХХІ ст.  моделі сприйняття в українському суспільстві цінніс-
них та уніфікаційних тенденцій глобалізації була присвячена Міжнародна
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науково-практична конференція «Геополітичне майбутнє України»(19–20
березня 1998 р., м. Київ).

Міждисциплінарна дискусія на конференції охоплювала проблеми як
взаємовідносин у світовому політичному просторі між Україною і Росій-
ською Федерацією, США, державами Центрально-Східної та Західної Єв-
ропи, так і проблеми, які стосувалися стану суспільного життя України,
зокрема політичних орієнтацій різних груп її населення.

У доповідях провідних українських науковців було розкрито сутнісні
аспекти впливу соціокультурних чинників на процеси розвитку новітнього
українського суспільства у локальному, регіональному і глобальному ви-
мірах. 

Науковці окреслювали результати аналізу процесів всесвітньої полі-
тичної та економічної інтеграції, зокрема процесів пов’язаних з рухом у
світовому просторі капіталів, людських та виробничих ресурсів, явищами
уніфікації та стандартизації законодавства, інформаційних та промислово-
технічних систем.

Події та факти, які відображали політичні процеси внутрішньодер-
жавного, регіонального та глобального характеру, оцінювались вченими
у контексті уявлень про світ як глобальний простір соціокультурних взає-
мозв’язків , у якому провідною світовою політичною тенденцією стає гео-
економіка (сукупність промислово-технологічних та інформаційних
взаємозв’язків у регіональному і планетарному вимірах) внаслідок фор-
мування міжнародної системи економічних та інформаційних відносин. 

З доповідей учасників цієї конференції можливо виділити такі про-
блемні висновки:

– національні держави в умовах глобалізації продовжують відігравати
роль провідних політичних акторів, функціонування яких залежить пере-
дусім від соціокультурної специфіки суспільств;  

– розв’язання загальнолюдських і глобальних проблем та викори-
стання ресурсів планетарного простору як надбання світової цивілізації
може бути реальним за умов політичного і соціального співробітництва в
загальносвітовому масштабі;

– у дослідницькій роботі не втрачає актуальності географічний де-
термінізм, як загальновизнаний у світовій політичній думці науковий
принцип трактування впливу умов природного середовища на станов-
лення та розвиток всіх сфер суспільного життя людства. 

Враховуючи матеріали доповідей вітчизняних вчених, можливо за-
значити, що наприкінці ХХ століття в українській політичній науці гео-
політика трактувалася як важливий науковий напрям дослідження аспектів
впливу на суспільне життя та політику держав факторів ресурсного по-
тенціалу країни та її географічного середовища.
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Проведення конференції з проблематики теорії геополітики засвідчило
про виокремлення у вітчизняній політичній науці специфічної сфери
знання про вплив географічних і соціальних факторів території на внут-
рішню та зовнішню політику української держави.

Варто зазначити, що важливою особливістю робочого процесу конфе-
ренції було зміщення аспектів у доповідях учасників,  від проблем внут-
рішньої та зовнішньої політики української держави до проблематики, яка
стосується процесів розвитку суспільства як цілісної системи політичного
життя населення України.

Таким чином, третій етап дослідних розробок вчених, стосується до-
слідження проблем становлення громадянського суспільства та викори-
стання природно-ресурсного потенціалу території України в інтересах усіх
його соціальних груп. 

У такому аспекті особливість виокремленого третього етапу полягає
в тому, що політична наука вбирає знання із суміжних суспільствознавчих
галузей знань.

Дослідницькі і практичні розробки вчених науково-дослідних установ
і вищих навчальних закладів значною мірою сприяли формуванню науко-
вого світогляду громадян України, здобуттю ними знань необхідних для
вивчення явищ політичного життя суспільства та аспектів діяльності ін-
ституцій держави. 

Виходячи з такої оцінки політичної науки, як нормативно-ціннісної
системи знання, погоджуємося з надзвичайно актуальною думкою доктора
філософських наук М. Михальченка щодо удосконалення методів наук від-
криття нових сфер пізнання, зокрема через взаємодію таких вузькофахо-
вих та спеціалізованих галузей знання – геоекономіка, геополітика,
економічна і політична соціологія, філософія політики, глобалістика тощо
[153, с. 47]. 

Враховуючи зазначену позицію можливо зазначити, що на початку
ХХІ століття розвиток геополітичних ідей в українській політичній думці
пов'язаний з такими трьома основними напрямами досліджень.

До першого напряму належать праці з теорії міжнародних відносин,
які стосуються розробки проблем, які стосуються функціонування…… та
залежності міжнародних відносин української держави від умов її геогра-
фічного розташування 

Другий напрям пов'язаний з розробкою теоретичних та прикладних
проблем, які стосуються реалізації національних інтересів української дер-
жави у внутрішній та зовнішній політиці та виявлення основних тенденцій
розвитку світових політичних процесів.

До третього напряму можливо віднести праці з теорії та історії полі-
тичної науки у яких розробляються теоретико-методологічні аспекти вив-
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чення впливу на політичне життя суспільства природних, соціальних, еко-
номічних, демографічних та культурних факторів. 

Зміни в нинішній час у внутрішньополітичному та зовнішньополітич-
ному житті українського суспільства свідчать про те, що в проблематиці
сфери теорії геополітики акцент наукової роботи зміщується з дослід-
ження аспектів, які стосуються функціонування інституцій української
держави як суб’єкта міжнародних відносин до осмислення явищ внутрі-
шньодержавного суспільного життя.

Розглядаючи взаємозв’язок геополітичних ідей з політичними проце-
сами суспільного життя населення України в історичному минулому та в
нинішній час, можливо стверджувати, що науковці у галузі вітчизняної
політичної науки найбільш ефективно застосовували цивілізаційний і мо-
дернізаційний підходи у дослідній роботі.  

Вивчення явищ суспільного життя України з позицій цивілізаційного
підходу у вимірах історичного минулого і сучасності на нашу думку озна-
чає засвоєння знань про розвиток українського суспільства в їх конкрет-
ності і цілісності усіх політичних, соціальних, культурологічних та інших
відносин. 

Аналіз праць науковців у яких застосовується модернізаційний підхід
є важливим з нашого погляду для виокремлення геополітичних ідей, які
характеризують аспекти потрійної трансформації в українському суспіль-
стві наприкінці ХХ – на початку ХХІ століть, зокрема щодо створення по-
літичних інституцій національної держави, демократизації політичного
життя,  формування ринкової економіки. 

На наш погляд, дослідження з позицій цивілізаційного і модернізацій-
ного підходів розкривають з різних сторін політичні процеси, які стосу-
валися розвитку українського суспільства в умовах фізико-географічного
простору та навколишнього природного середовища. 

Акцентуючи увагу на цих підходах можливо зазначити, що у дослід-
них працях в яких висвітлюються геополітичні ідеї, простежується як
аспекти, які стосуються перебудови системи наукових знань щодо розши-
рення проблематики і зростання джерельної бази, так переформатування
процесу інтеграції наукових знань з макрорівня щодо вивчення політики
держави до макрорівня щодо вивчення явищ суспільного життя України.  

Аналіз праць вітчизняної наукової літератури щодо цивілізаційного під-
ходу до вивчення явищ суспільного життя населення України, дає підстави
стверджувати, що ці праці певною мірою сприяли виробленню оптимальної
моделі внутрішньополітичного розвитку українського суспільства та орієн-
тації інституцій української держави у системі міжнародних зв’язків.

Одним з вагомих факторів впливу на розвиток геополітичних ідей було
на нашу думку геоцентричне розташування території України між Росій-
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ською Федерацією і державами Європейського Союзу та військо-політич-
ного блоку НАТО.

У вітчизняній та іноземній науковій літературі таке становище по-
значається поняттям  «лімітроф» щодо визначення території, яка знахо-
диться між регіональними політичними просторами і держави, яка
знаходиться на території між іншими державами або міждержавними
об’єднаннями.

Зауважимо, що у дослідженнях доктора філософських наук Миколи
Михальченка виокремлено та охарактеризовано три сутнісні характери-
стики становища території України у стані лімітрофа, тобто території дер-
жави, що є у стані географічної, політичної та соціокультурної рубіжності
між політичними просторами Російської Федерації і держав Європи.  

Вчений виділяє такі характеристики: геополітична – просторове роз-
ташування території України між Російською Федерацією і державами Єв-
ропи; економічна – розташування України між Російською Федерацією, яка
має відсталу і корумповано-олігархічну економіку і державами Європей-
ського Союзу із соціальною і ринковою економікою;  духовно-моральна –
розташування України між російсько-деспотичним і європейсько-правовим
цивілізаційним просторами [98, с. 342]. 

Враховуючи позицію вченого можливо визначити, що відносно по-
няття «лімітроф» комплекс геополітичних ідей в сучасній українській по-
літичній думці може бути умовно розділений на три складові частини. 

Перша частина комплексу геополітичних ідей представляє сукупність
поглядів, які стосуються впливу географічних, соціальних та демографіч-
них факторів на процеси трансформації суспільного життя України в со-
ціокультурних рамках особливої форми нації-держави. 

Зазначимо, що політичні та соціально-економічні основи нинішньої
нації-цивілізації були сформовані на думку доктора філософських наук
Миколи Михальченка у контексті двох часових етапів створення під впли-
вом географічних факторів на території України специфічного політичного
та культурного простору. 

Характеризуючи ці етапи М. Михальченко оперує поняттями «етнічна
цивілізація» і «політична цивілізація», розглядаючи особливості співісну-
вання української політичної цивілізації як територіально-політичної
форми єдності усіх мешканців території України, хто є громадянами дер-
жави і української етнічної цивілізації як форми культурно-мовної єдності
громадян України, які становлять етнічну більшість з українцями, які про-
живають в інших національних державах.

Перший етап – існування етнічної цивілізації, як існуюча з давніх
часів в межах території нинішньої України єдина і цілісна спільнота та її
функціонування в стані бездержавності. 
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Таким чином поняття «етнічна цивілізація» використовується для по-
значення соціокультурної спільноти утвореної під впливом факторів на-
вколишнього природного середовища. 

Другий етап на думку вченого – це політична цивілізація, яка зароди-
лася як об’єднання громадян УНР у період української революції і про-
довжувала існувати частково у структурі УРСР як складовій частині СРСР,
а від 1991 року в нових географічно-політичних та географічно-економіч-
них умовах була сформована філософія та ідеологія повноцінної українсь-
кої політичної цивілізації [99, с. 277].

Виходячи з зазначеної позиції поняття «політична цивілізація» харак-
теризується у широкому значенні для позначення громадянської спіль-
ноти, утвореної на основі соціальних та ідейних цінностей, що існують в
межах територіального виміру держави

Орієнтуючись на погляди вченого можливо зазначити, що українська
етнічна цивілізація розглядається як локальна цивілізація, яка відтворює
сформовані з давніх часів особливості традиції і культуру автохтонного
населення на території України.

Українська політична цивілізація розглядається як вища стадія роз-
витку українського суспільства, як цивілізація, що є регіональною в гео-
графічному вимірі та фіксує наявність незалежної держави, в суспільстві
якої чинник громадянства є домінуючим у вияві політичної та культурної
ідентичності населення. 

Розглядаючи позиції М. Михальченка щодо української політичної ци-
вілізації, варто зазначити, що прогностичною є позиція вітчизняного до-
слідника О. Андреєвої про те,  що згідно з визнаних у світовій політичній
думці критеріїв цивілізаційного конструювання, зокрема географічного,
ціннісного, етнічного, релігійного,  така цивілізація претендуючи на ре-
гіональне лідерство, може отримати статус особливої у своєму територі-
альному просторі «субрегіональної цивілізації» [1, с.175–182].  

Друга частина комплексу геополітичних ідей виявляє сукупність по-
глядів щодо співвідношення доцентрових тенденцій глобалізації у регіо-
нальному та світовому політичних просторах і відцентрових тенденцій
внутрішньсуспільного характеру в національних державах.  

Висвітлення геополітичних ідей у цій частині наукових праць ви-
являється через застосування модернізаційного підходу до вивчення су-
часних процесів суспільного життя України з врахуванням тенденцій
глобалізації та інформатизації у світовому політичному просторі 

Сутність глобалізації, як комплексного соціального явища виявлялася
передусім у процесах формування планетарного інформаційного про-
стору, світового ринку капіталів, товарів і робочої сили, у розв’язанні про-
блем міждержавного значення (зростання чисельності населення Землі,
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посилення техногенного навантаження на природу, поширення зброї ма-
сового знищення). 

За умов глобалізації розвитку людства однією з актуальних соціокуль-
турних проблем його буття ставала інтеграція, яка була каталізатором ін-
тенсивного розвитку політичних, економічних і культурних відносин між
суспільствами та державами у регіональному та планетарному масштабах. 

Інтеграція (сукупність політичних процесів, спрямованих на консолі-
дацію або злиття суспільних, політичних, військових, економічних струк-
тур з метою протидій деструктивним внутрішнім і зовнішнім чинникам)
стала складовою та визначальною частиною глобального процесу збли-
ження і співпраці народів та держав в різних сферах суспільного життя. 

Разом з тим, процеси інтеграції, охоплюючи всі сфери суспільного
життя, спричинювали розширення предметного поля політичної науки,
зокрема щодо дослідження проблем взаємовідносин держав і міжнарод-
них організацій, економічного і соціального розвитку людства, проблем
екології, виробництва стратегічної зброї та збереження миру. 

Однією з основних інтеграційних тенденцій наприкінці ХХ – на початку
ХХІ століть в світовому політичному просторі було формування системи
міжрегіональних центрів впливу у соціальній, економічній, військовій та
інформаційній сферах суспільного життя. 

Варто зазначити, що процеси глобалізації пов’язуються у вітчизняній
політичній науці з домінуванням у світовому просторі трьох центрів вій-
ськово-політичної та економічної могутності, якими є : Сполучені Штати
Америки, навколо яких формується наднаціональна мегакоаліція країн,
що визнають вплив США; Європейський Союз – геополітичне, геоеконо-
мічне і міжнародно-правове утворення, яке еволюціонує з міждержавного
об’єднання до федеративної держави; Китай – як потужна за соціально-
економічним потенціалом держава, конкуруюча із США і ЄС [69, с. 68]. 

З розвитком процесів глобалізації та інформаційної революції значну
роль стали відігравати нові параметри функціонування суб’єктів політики
у певному просторі, які пов’язані з розвитком новітніх наукових технологій
і комунікаційних систем, економічним і фінансовим становищем держав,
війнами спровокованими на замовлення тих чи інших політичних сил. 

Вважаємо, що найбільш виваженою стосовно сутності процесів гло-
балізації та їх впливу у планетарному масштабі є позиція відомого теоре-
тика української політичної науки І. Кураса.  

На думку вченого, глобалізація в усіх її формах виражених в функціо-
нуванні наднаціональних фінансових, економічних, інформаційних та
інших структур, суттєво обмежує суверенітет національних держав і є од-
нією з головних проблем сучасної теорії геополітики в науковому і прак-
тичному сенсі [69, с. 67–68].
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Продуктивним на наш погляд є розгляд аспектів взаємозв’язку різнос-
прямованих тенденцій глобалізації і реалізації інтересів національних дер-
жав в структурі сучасного світового політичного простору у дослідженнях
кандидата філософських наук Федора Медвідя.

Погоджуємося з думкою вченого щодо визначення важливими соці-
ально-політичними та економіко-географічними факторами, які впли-
вають на реалізацію інтересів новітнього українського суспільства як
поліетнічної спільноти, таких як: геополітичне становище території; склад
населення; наявність природних ресурсів; розвиток промисловості в дер-
жаві; наявність відповідної до адміністративно-територіального устрою
внутрішньої структури організації органів державної влади [96, с. 66]. 

Третя частина комплексу геополітичних ідей стосується аспектів фор-
мування національної ідентичності в територіальних межах української
політичної цивілізації.

Висвітлення геополітичних ідей у цій частині наукових праць ви-
являється через застосування модернізаційного підходу до вивчення явищ
національної ідентичності громадян України, зокрема явищ, які сто-
суються впливу географічних та соціальних факторів на формування сві-
тоглядних уявлень та політичних поглядів мешканців України. 

Зауважимо, що однією з основних особливостей розвитку суспільних
відносин в Україні на початку ХХІ століття було переосмислення пред-
ставниками різних соціальних та регіональних груп населення різних
аспектів своєї ідентичності.

Актуалізація проблем збереження національної, насамперед політич-
ної ідентичності народів та ролі держав як самодостатніх суб’єктів взає-
мовідносин у регіональному та світовому просторах, зумовлювала
потребу в концептуальному і загальнотеоретичному процесі ретроспекції
та інтеграції знань про різноманітні факти, які характеризували політичні
явища життя українського суспільства. 

Зазначимо, що процеси формування європейської наднаціональної
ідентичності в межах Європейського Союзу і як панросійської наднаціо-
нальної ідентичності в межах Співдружності Незалежних Держав розгля-
даються у дослідницькій праці вітчизняного науковця Наталії Пелагеші.

Погоджуємося значною мірою з позицією Н. Пелагеші щодо виді-
лення двох етапів формування національної ідентичності в сучасному
українському суспільстві.

Перший етап – це конструювання в суспільному житті моделі націо-
нальної ідентичності після проголошення незалежності України у 1991р.
і утвердження демократичної та правової держави. 

Другий етап – це трансформація української національної ідентичності
в умовах розвитку процесів глобалізації та під впливом Європейського
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Союзу і Співдружності Незалежних Держав, які є наднаціональними об’єд-
наннями, що виступають як суб’єкти глобалізації щодо української держави.

Н. Пелагеша визначає також важливі висновки, які стосуються про-
блемних аспектів щодо прискорення або сповільнення процесів форму-
вання національної ідентичності в українському суспільстві:

– соціокультурна трансформація національної ідентичності під дією
процесів глобалізації; 

– втрата частково національними державами можливості впливати на
власну внутрішню політику і внаслідок чого частина їхніх функцій покла-
дається на наднаціональні об’єднання; 

– поява нових колективних ідентичностей у межах ЄС і СНД та окрес-
лення кордонів цих наднаціональних утворень, були передумовами ство-
рення європейської і панросійської ідентичності; 

– реалізація проекту створення в українському суспільстві власного
проекту європейської ідентичності, відсутність якої може бути причиною
краху євроінтеграційного політичного курсу української держави; 

– наявність в українському суспільстві регіональної поляризації полі-
тичних поглядів населення , зумовленої не тільки соціокультурними від-
мінностями обласних регіонів, але і політикою Російської Федерації щодо
формування наднаціональної панросійської ідентичності на просторі ко-
лишнього Радянського Союзу; 

– введення в літературу вітчизняної політичної думки характерних для
загальноєвропейського наукового обігу понять «політика ідентичності»(си-
стема цілей і заходів, які обумовлюють ідентифікацію особи з національною
державою чи наддержавним утворенням)  і  «менеджмент ідентичності»
(управління процесами, що спрямовані на формування чи руйнування іден-
тифікації особи з національною державою чи наднаціональним утворенням); 

– актуалізація в українській політичній думці проблеми розробки та
впроваджена політики європейської ідентичності з метою формування в
українському суспільстві локального типу європейської наднаціональної
ідентичності [120, с. 218–223].

Враховуючи викладені науково-методологічні положення авторської
гіпотези Н. Пелагеші, можливо стверджувати, що проблеми формування
ідентичності є серед актуальних в системі політичної науки в Україні, як
на рівні академічної дисципліни,  так і на рівні практичної галузі знань. 

Підсумовуючи загальний огляд позицій вчених, можливо зазначити,
що процеси політичної, економічної та культурної трансформації суспіль-
ства значною мірою зумовлюють прискорення розвитку вітчизняної полі-
тичної науки, як системної галузі знань, яка охоплює теоретичні засади
політичних відносин, історію політичних вчень, теорію політичних систем
та політичних інститутів, а також інші наукові напрями. 
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Політична наука в Україні стає вже цілісною та інтегральною сферою
наукового знання, яка включає розгалужену систему понять і категорій,
що становлять необхідну основу для вироблення теоретико-методологіч-
них засад дослідження політичних процесів в умовах розвитку демокра-
тичного громадянського суспільства. 

Загальні підсумки розвитку політичних ідей, зокрема і геополітичних
були підведені на П’ятому Конгресі Політологів України, який відбувся
28 березня 2014 року під концептуальною назвою «Стратегічний курс
України: політологічний дискурс».

П’ятий Конгрес Політологів України є найголовнішою подією в сус-
пільному житті України для фахового середовища політичної науки, у
зв’язку з тим, що було визначено новітні орієнтири розвитку політичної
науки в Україні та її місце і роль у процесах, які стосуються збереженні
стабільності і цілісності українського суспільства.

Доповіді політологів О. Майбороди, М. Михальченка, Ф. Рудича, Т.
Бевз, В. Бушанського, В. Ковалевського та інших були присвячені пробле-
мам формування громадянської та соціальної ідентичності в Україні, єв-
роінтеграційному курсу та стратегії діяльності інституцій української
держави у світовому політичному просторі. 

Зазначимо, що науково-навчальний комплекс політичної науки в ни-
нішній час включає кафедри у вищих навчальних закладах та дослідницькі
установи, які займаються розробкою теоретико-методологічних та прак-
тичних проблем розвитку та функціонування політичного життя суспіль-
ства, зокрема це Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім.
І. Ф. Кураса НАН України і Національний інститут стратегічних дослід-
жень при Президентові України.

З-поміж актуалізованих проблемних питань виявилися і питання які
стосувалися розвитку геополітичних ідей,  зокрема такі:  сутність поняття
геополітики як напряму світової політичної науки про форми суспільного
життя, які виникають під впливом географічних та соціальних факторів;
становище національних держав або блоків держав в межах природних
об’єктів і факторів, які впливали, впливають чи можуть впливати на їхнє
суспільне життя і функціонування їхніх політичних структур.

Провідні вітчизняні вчені як наслідок удосконалення наукових дослід-
жень у політичній сфері розглядають відкриття нових сфер пізнання,
таких як: геоекономіка, геополітика, економічна і політична соціологія,
філософія політики, глобалістика [102, с. 394].
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3. 2. Концептуалізація геополітичних ідей в практиці суспільного
життя.

Сучасний етап розвитку політичної науки в Україні можна охарактери-
зувати як період нестабільності, у зв’язку з тим, що після подій у внутрі-
шньополітичному та зовнішньополітичному житті в 2014 році відбувається
трансформація комплексу соціально-гуманітарного знань про політику як
сферу суспільного життя в Україні та її місце і роль як суб’єкта міжнародних
відносин у локальному, регіональному та планетарному вимірах. 

Політична наука в системі суспільствознавства певною мірою опинилася
в стані втрати позицій стосовно впливу на реальні політичні процеси та на
процеси функціонування структур державної влади.

Незважаючи на складні ситуативні обставини політична наука в Україні
має достатній дослідницький потенціал для виходу на системний рівень ви-
роблення політичного знання про закономірні взаємозв’язки політичних ін-
ститутів, держав, міжнародних організацій. 

Дослідники, які працюють у сфері політичної науки здійснюють опра-
цювання та систематизацію емпіричного матеріалу стосовно масштабного
комплексу проблем утвердження українського громадянського суспільства
та суб’єктно-об’єктного статусу української держави у європейському і сві-
товому політичних просторах.

Предметне поле теорії політичної науки охоплює в нинішній час широ-
кий спектр проблем пов’язаних з тенденціями розвитку суспільства,  внут-
рішніми, так і зовнішніми функціями інституцій української держави.

Передусім відбувається зростання ролі пізнавальної функції в процесі
удосконалення теоретико-методологічного фундаменту політичної науки, зо-
крема у виявленні і прогнозуванні головних тенденцій розвитку новітнього
українського суспільства.  

Актуальними в українській політичній думці стають такі соціокультурні
та філософські поняття,  як політична нація, національна ідентичність, гро-
мадянське суспільство європейська інтеграція.

У вітчизняній політичній науці актуальними щодо висвітлення геополітичних
ідей є дослідницькі праці таких вчених , як І. Курас,  М. Михальченко,  Ф. Рудич,
М. Кармазіна, Ю. Шайгородський, А. Кудряченко,  Г. Зеленько,  О. Шевченко.

Наукова та практична значимість дослідних розробок науковців значною
мірою виявляється в освітній, інформаційній та інших сферах суспільного
життя української держави.

Проведені вченими дослідження свідчать,  що теорія політичної науки
наприкінці ХХ – початку ХХІ століть виявилася системним аналітичним ін-
струментом у вивченні минулого, обгрунтуванні сучасного й прогнозуванні
майбутнього стану політичного життя українського суспільства. 
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Цінність теоретичних досліджень вчених полягає в тому, що вони ви-
значали тенденції перебігу політичних подій та процесів у суспільному житті
України після повалення авторитарного режиму влади президента України
Віктора Януковича і розгортання антитерористичної операції у Донецькій і
Луганській областях.

Цінність досліджень вчених у збиранні й аналізі емпіричного матеріалу,
полягає ще й у тому, що сформовано оптимальний обсяг інформації для ви-
значення місця і ролі геополітичних ідей в політичному житті новітнього
українського суспільства.  

Аналізуючи теоретичний і практичний досвід дослідної роботи вчених
можливо зазначити, що провідними представниками української політичної
науки здійснено вагомі дослідні розробки, які є фундаментальною основою
для аналізу сучасних політичних явищ суспільного життя в Україні і світі.

Цілком очевидно, що ідеї сформульовані вченими потребують відносно
їхньої значимості уточнень та коригування до сучасних реалій політичної
ситуації на локальному, регіональному та глобальному рівнях політичного
простору.

Поряд з цим слід брати до уваги, що необхідною умовою трансформації
політичного життя в Україні є засвоєння громадянами держави політичних
знань і навичок, які сприятимуть консолідації суспільства та діяльності про-
відних сил суспільства у структурах державної влади. 

Після подій у внутрішньополітичному та зовнішньополітичному житті
в 2014 році знання про політику в Україні виступає основним різновидом
соціально-гуманітарного знання щодо інтерпретації політичної реальності
у локальному, регіональному та планетарному вимірах. 

Внаслідок цих масштабних історичних подій, пов’язаних з переходом
від авторитарного до демократичного політичного режиму та антитерори-
стичною операцією у Донецькій і Луганській областях проти терористичних
і сепаратистських структур, започатковано формування нової політичної ге-
нерації українського суспільства.

Важливо зазначити, що нинішній стан українського суспільства в си-
стемі сучасного світового політичного простору пов'язаний з проблемами,
що виникли внаслідок внутрішніх та зовнішніх загроз для незалежності, су-
веренітету, територіальної цілісності української держави.

Узагальнюючи накопичений у вітчизняній політичній науці теоретичний
і практичний досвід аналізу проблем політичного життя в Україні, можливо
виокремити важливі аспекти взаємозв’язку геополітичних ідей і сучасних
політичних процесів в українському суспільстві.  

Аналіз сучасних політичних процесів в суспільному житті України ви-
являє актуальність в політичній думці ідей державного суверенітету, грома-
дянського суспільства, європейської інтеграції. 
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Концептуалізація зазначених ідей в сучасній українській політичній думці
на нашу думку має сприяти створенню в нинішній час ціннісного підґрунтя для
суспільної консолідації населення України в цілому, так і підтримці мікросоці-
альних форм його консолідації у територіальному і соціальному вимірах.  

З урахуванням нинішніх особливостей політичного життя українського
суспільства та враховуючи вагому роль в аналізі й оцінці стану політичного
життя суспільства провідних представників вітчизняної політичної науки мож-
ливо виділити три умовні рівні актуалізації виокремлених геополітичних ідей.

Ідея державного суверенітету є пріоритетною ідеєю першого рівня на
нашу думку, тому що, надзвичайно актуальною в сучасній українській полі-
тичній думці є проблема розробки варіантів ефективного використання при-
родно-ресурсного та промислово-технологічного потенціалу території
України в інтересах громадянського суспільства.

Слід зазначити, що на нашу думку в нинішній час вирішення важливих
для суспільства проблем консолідації і збереження державного суверенітету
залежить не тільки від розробки науковцями варіантів використання людсь-
ких та природних ресурсів, але й значною мірою від формування знань про
комплекс явищ політичного життя, які визначають внутрішню та зовнішню
політику української держави.  

Одним з таких явищ політичного життя є асиметричний територіальний
устрій України як унітарної держави, одна з складових частин якої, зокрема
Автономна Республіка Крим має правовий статус щодо вирішення питань ви-
користання природно-ресурсного потенціалу території на регіональному рівні. 

Зазначимо, що провідними суб’єктами світової політики було підтверд-
жено необхідність збереження територіальної єдності українського суспіль-
ства, що опинилася під загрозою внаслідок приєднання до Російської
Федерації території Автономної Республіки Крим та дестабілізації політич-
ної ситуації у східних регіонах української держави сепаратистськими орга-
нізаціями.

Невизнання і засудження державами Європейського Союзу та іншими
державами світу порушення Російською Федерацією територіальної ціліс-
ності України через зміну статусу Криму і Севастополя на основі нелегітим-
ного референдуму проведеного 16 березня місцевими органами влади
Автономної Республіки Крим і Севастополя,  свідчить про сприйняття у при-
родному і політичному вимірах України як суверенної держави і суб’єкта
міжнародних правових відносин. 

Таким чином Україна як національна держава є рівноправним політич-
ним суб’єктом, легітимізованим згідно Конституції України виражати націо-
нальні інтереси українського народу у внутрішній та зовнішній політиці,
зокрема у відносинах з іншими державами і міжнародними організаціями. 

Зазначимо, що характеризуючи цілі й перспективи української держави
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в світовому політичному просторі у вітчизняній науковій літературі, зокрема
у дослідженнях доктора філософських наук Миколи Михальченка визна-
чаються чотири, як універсальні для усієї світової системи держав, так і від-
носно них наддержавні та глобальні політичні процеси: 

– політична інтеграція держав у локальні блоки та передача ними їхнім
військовим і адміністративним організаціям частини розпорядчих функцій(ін-
теграційні процеси, які виявляються і в позитивному, і в негативному аспек-
тах, оскільки гарантують захист світової цивілізації від терористичних
режимів і груп, але відкривають можливості для домінування однієї країни
чи кількох країн над іншими); 

– інтеграція економік національних держав у світову економічну систему
(формування глобального світового простору для переміщення капіталів, то-
варів, послуг); 

– інтеграція локальних територій у світове середовище людства (збли-
ження і активізація діалогу цивілізацій і культур за рахунок розвитку нових
світових інформаційних мереж); 

– інтеграція у єдиний світовий простір культурно-інформаційних про-
сторів національних держав(об’єднання і синтез соціальних, політичних та
правових цінностей  , виявлення конвергенції як політико-регулятивного ме-
ханізму динамічної і перспективної взаємодії регіональних політичних ци-
вілізацій) [99, с. 366–367].

Погоджуємося з думкою вітчизняної дослідниці О. Андреєвої, що за
умов, які склалися в Україна на початку третього тисячоліття трансформацій-
ний проект в Україні формувався в контексті глобального модернізаційного
проекту, який містив такі виміри, як національна ідентичність, національна
державність, реформування системи національної безпеки [1, с. 295]. 

Погоджуючись з такою позицією, зазначимо, що вагомість ідеї грома-
дянського суспільства полягає в тому, що в нинішній час відбувається в ці-
лому трансформація держави від інституту влади над суспільством в інститут
реалізації громадянських прав мешканців України та сферу, у якій відобра-
жаються процеси, що відбуваються у громадянському суспільстві в Україні.  

Суспільство в Україні в нинішній час має пріоритет над державою, у
зв’язку з тим, що вона існує як регулятор суспільних відносин і гарант вико-
ристання природно-ресурсного потенціалу території в інтересах здійснення
прав і свобод її громадян.

Погоджуємося з позицією доктора політичних наук Г. Зеленько стосовно
наявності у сучасній вітчизняній політичній науці змістовного потенціалу
щодо дослідження та прогнозування розвитку політичних процесів у світо-
вому просторі з врахуванням соціокультурних характеристик українського
суспільства та держави [42, с. 91]. 

Варто зазначити, що на початку ХХІ століття, особливо після виборів
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Президента України у 2010 р., в українському суспільстві відбувається до-
корінний перелом щодо громадянської самоідентифікації та вияву політичної
ідентичності мешканців України.  

Відносно зазначених обставин суспільного життя актуальною в ниніш-
ній час виявляється прогностична думка Л. Нагорної та інших вітчизняних
політологів стосовно поляризації регіональних інтересів населення щодо ви-
бору оптимальної моделі розвитку українського суспільства, відповідного
до нинішніх обставин геополітичного вектора орієнтації держави у регіо-
нальному і світовому просторах, статусу російської мови [75, с. 217].

Певною мірою окреслена наукова позиція виявляється актуальною з
огляду на резолюцію «Про тиск Росії на країни «Східного партнерства» і де-
стабілізацію Східної України»  Європейського парламенту від 17 квітня 2014
року щодо захисту територіальної цілісності України та акцій дестабілізації
і саботажу. 

Такі дії здійснювалися передусім сепаратистськими політичними угру-
пуваннями в Донецькій і Луганській областях, які висували вимоги щодо фе-
дерального адміністративно-територіального устрою та державного статусу
російської мови в Україні.  

Стан і характер політичного життя українського суспільства у 2010 –
2014 роках свідчать про актуалізацію у сфері теорії геополітики дослідниць-
ких розробок проблем формування національної та політичної ідентичності
громадян держави.  

Для формування у локальному політичному просторі держави таких
типів ідентичності, є в наявності відповідні об’єктивні та вагомі передумови,
передусім географічні фактори (географічне розташування території, при-
родні ресурси, кількість і щільність населення, клімат, особливості ланд-
шафту) і визначені в Конституції України інтереси українського суспільства
щодо утвердження України,  як держави соціальної, правової, демократичної.  

Представники цієї сфери знань дотримуючись методологічної позиції
щодо аналізу процесів функціонування як комплексного соціального утво-
рення розглядають політичні явища, що стосуються інтеграції чи дезінтег-
рації українського суспільства.

Зазначимо, що навколо змісту проблеми ідентичності, саме як політич-
ного явища останнім часом у вітчизняній науковій літературі розгорнуто нау-
ковий дискурс щодо вибору в українському суспільстві на початку ХХІ
століття типу ідентичності, який може поєднувати політичні й економічні
інтереси, культурні та світоглядні орієнтації населення і цінності.  

Термін «дискурс», використовується відмінно різними за фаховими сфе-
рами зарубіжними та вітчизняними дослідниками, які позначають цим понят-
тям специфічну форму актуалізації колективної історичної пам’яті суспільства
та формування нових знань про соціальні умови його функціонування.  

77



У дослідженнях вітчизняних науковців, зокрема Н. Пелагеші погляд на
проблему формування національної ідентичності ґрунтується на конструк-
тивній парадигмі становлення етнічної і національної колективних ідентич-
ностей під впливом існуючих в національних державах політичних та
соціокультурних умов суспільного життя.

Н. Пелагеша висуває та обґрунтовує гіпотезу щодо процесу конструю-
вання національної ідентичності в українському суспільстві в умовах гло-
бальних політичних процесів конструювання європейської і панросійської
наднаціональних ідентичностей. 

Сутність авторської гіпотези полягає в тому, що стверджується думка
про можливість зміни національної ідентичності під впливом системи іс-
нуючих в соціокультурному середовищі суспільства політичних та культур-
них цінностей.

Можливість своєрідної реконфігурації, на думку вченого означає, що за
будь-якої зміни соціальних умов може змінюватись ідентичність, зокрема
відбуватися трансформація національної ідентичності під впливом певного
типу наднаціональної ідентичності [120, с. 8].

Варто зазначити, що проблема виокремлення у вітчизняному науковому
дискурсі характерних для політичного простору в Україні уявлень і символів
розглядається у дослідницьких працях доктора політичних наук Л. Нагорної. 

Погоджуємося з концептуальним висновком вченого, щодо того, що ос-
новною проблемою у формуванні національної ідентичності в українському
суспільстві є протиріччя між етноорієнтованою і полікультурною моделями
становлення та розвитку громадянської культури суспільства [107, с. 184].

Важливість цього проблемного питання зумовлюється тим, що в період
трансформації внутрішньополітичного та зовнішньополітичного життя су-
часного українського суспільства, дослідження проблеми формування на-
ціональної ідентичності може сприяти створенню передумов для входження
України у політичний простір Європейського Союзу.

Зміни у політичній системі суспільства у 2013–2014 рр. свідчать, що в
нинішній час в Україні утверджується громадянське суспільство з характер-
ними для європейських держав поліцентричними ознаками ідентичності. 

Ототожнення суб’єктами політичних процесів себе з певною політичною
позицією, що виявляється у прийнятті або несприйнятті певних форм полі-
тичного життя визначається у вітчизняній та світовій науковій літературі під
терміном «політична ідентичність».

Враховуючи реальні політичні події 2014 року щодо втручання Росій-
ської Федерації у внутрішні справи України зазначимо, що позиції представ-
ників української і російської політичної думки щодо визначення сутності
поняття  «політична ідентичність» є відмінними. 

Позиція щодо впливу панросійської ідентичності на українське суспіль-
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ство в російській політичній думці базується значною мірою на уявленнях
про політичну ідентичність, зокрема на уявленнях про геополітичну іден-
тичність, як особливий тип колективної наднаціональної ідентичності.  

Зазначимо, що один з провідних сучасних російських дослідників у
сфері теорії геополітики О. Дугін розглядає Росію як особливий цивілізацій-
ний світ який існує в просторовому і часовому вимірах у сформованих в
межах материка Євразія від періоду Російської імперії природних та полі-
тичних кордонах, які проходять відносно Європи уздовж Уральських гір, по
узбережжю Чорного моря та протоках, які з’єднують Чорне море із Серед-
земним.  

Відповідно до точки зору О. Дугіна та його послідовників, для Росії ста-
тус регіональної держави, що існує від розпаду Радянського Союзу у  1991
році може бути основною передумовою політичної та територіальної дезін-
теграції російської держави. 

Реваншистсько-експансіоністська доктрина О. Дугіна спрямована проти
основ міжнародного правопорядку і суверенітету та територіальної цілісно-
сті сучасних суверенних держав, зокрема України.

О. Дугін доповнює ідеї вчених західноєвропейських держав щодо про-
тилежностей інтересів «морських цивілізацій» і «цивілізацій суходолу»
ідеями стосовно становлення континентальної євразійської імперії і утвер-
дження на її політичному просторі російського духовного та православного
світу [37, с. 68–97]. 

Необхідно зазначити, що ці погляди О. Дугіна певною мірою виявляють
політичні цілі керівництва Росії щодо використання потенційних можливо-
стей її території, зокрема демографічного складу населення, ресурсного та
науково-технічного потенціалу для перетворення Росії у наддержаву і вста-
новлення її контролю на географічному просторі Євразії.

У цьому контексті висвітлення ідейних позицій російської політичної
думки погоджуємося з прогностичною позицією доктора наук Фелікса Ру-
дича щодо потенційної можливості відходу Росії на початку ХХІ століття від
багатополюсної моделі світового устрою і керівної ролі регіональної держави
у рамках Співдружності Незалежних Держав і переходу до моделі форму-
вання контрольованого Росією на просторі Євразії стратегічного та геополі-
тичного міждержавного блоку [70,  с.191].  

Варто зазначити, що у дослідницьких середовищах російської політичної
науки простежується позиція, що своїми інтерпретаціями фактологічного
матеріалу О. Дугін виводить геополітику за межі наукової сфери з метою
конструювання потрібних для нинішньої російської влади ідеологічних та
політичних схем [12, с.122].  

Значною мірою погляди щодо панросійської ідентичності О. Дугіна з
огляду на конфліктний характер політичних відносин між Україною і Росій-
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ською Федерацією у 2014 році,  виявляють на початку ХХІ століття дві тен-
денції суспільного життя у світовому політичному просторі.  

Перша тенденція – вирішення проблем у політичному житті суспільств
окремими державами за рахунок захоплення території або ослаблення еко-
номічного потенціалу інших держав. 

Друга тенденція – вирішення державами проблем політичного життя,
внаслідок участі в діяльності регіональних і світових організацій. 

Таким чином погляди О. Дугіна та його ідейних прихильників можливо
оцінити як такі, що базуються на дослідженнях представників російської по-
літичної думки початку ХХ століття, які стосувалися формування ідеологі-
зованих схем щодо включення території України у політичний простір
російської держави.

У концептуальній схемі О. Дугіна, яку підтримує більшість російських
політиків та громадських діячів, Україна розглядається не як незалежна дер-
жава, а як випадково створена внаслідок розпаду Радянського Союзу дер-
жавна структура.

Відповідно до такої схеми у російській політичній думці пропагувалися
ідеї федерального устрою української держави, надання російській мові ста-
тусу другої державної, введення подвійного російсько-українського грома-
дянства,  приєднання України до різних форм інтеграційних об’єднань,
очолюваних Росією, включаючи створення економічного та політичного
союзу як наддержавної структури.

Ідеї представників зазначеного напряму іноземної політичної думки
можливо окреслити, як такі, що є не співвідносними до процесів становлення
соціальної та політичної консолідації в українському суспільстві після змін
у структурах влади після відсторонення від влади президента України Вік-
тора Януковича в 2014 році. 

Варто зазначити, що політизовані позиції Олександра Дугіна та інших
представників сучасної російської політичної думки щодо впливу панросій-
ської ідентичності в Україні втратили актуальність внаслідок усунення в
Україні 2014 році авторитарного політичного режиму влади президента
України Віктора Януковича .  

Вважаємо, що недостатньо коректною виявляється система посилань
окремих вітчизняних дослідників на О. Дугіна, який як ідеолог  «новітнього
євразійства», разом з відомими російськими політиками В. Жириновським, Г.
Зюгановим, С. Бабуріним, А. Митрофановим за твердженням російських вче-
них використовує геополітичну науку як ідеологічну форму прикриття для реа-
лізації в політичній та інших сферах ситуативних інтересів Росії [12, с. 115].

Можливо гіпотетично стверджувати, що такі погляди вчених та гро-
мадських діячів виявляють систему дій владних структур російської держави
щодо утвердження свого впливу на просторі колишнього Радянського Союзу
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та обмеження впливу політичних та правових структур Європейського
Союзу. 

Варто зазначити, що саме зміна режиму політичної влади в Україні та
укладення Угоди про Асоціацію між Україною і Європейським Союзом у
2014 році спричинюють на нашу думку усунення впливу структур російської
держави на політичні інституції України та відповідно посилення впливу по-
літичних та правових структур Європейського Союзу. 

На міжнародному рівні пріоритетність ідеї європейської інтеграції по-
лягає на нашу думку в тому, що актуальною є проблеми формування націо-
нально-державної моделі входження України у загальноєвропейський
політичний простір.

На нашу думку санкції міжнародних організацій, Європейського Союзу,
Сполучених Штатів Америки відносно Російської Федерації щодо втручання
цієї держави у внутрішні справи України у 2014 році значною мірою свідчать
про актуалізацію геополітичних ідей висвітлених у дослідницьких працях
представників вітчизняної політичної науки.  

Розглядаючи взаємозв'язок геополітичних ідей з конкретними подіями в
Україні на початку ХХІ століття можливо виявити співвідношення між ідей-
ними позиціями представників сучасної української політичної думки і між-
народно-правовими документами, які підтверджують територіальну
цілісність держави як найголовнішого політичного інституту українського
суспільства. 

У світовому політичному просторі Україна визнана як суб’єкт міжна-
родних відносин і найголовніший політичний інститут українського суспіль-
ства, що значною мірою підтверджує резолюція Генеральної Асамблеї ООН
прийнята 27 березня 2014 року.

Зазначена резолюція підтверджує непорушність територіальної цілісно-
сті та кордонів України як європейської держави та суб’єкта міжнародних
відносин.

З огляду на актуальність зазначеної проблеми вагомою є позиція доктора
політичних наук Юрія Шайгородського щодо територіально-політичної
структуризації різних соціальних груп населення під впливом умов н а -
вколишнього природного середовища.

На думку вченого важливими є різні комплекси наукового знання,
серед яких виділяються специфічні знання про географічне розташування
території України її кордони,  особливості формування її політичного про-
стору [194, с. 25].

Характеризуючи політичний простір вчений розглядає його як терито-
рію, географічні межі якої співпадають з кордонами держави і як територію
у межах якої взаємодіють суб’єкти політики у суспільних взаємовідносинах.

Важливо зазначити, що політичний простір за нинішніх кризових обста-
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вин у внутрішній політиці української держави проявляється як специфічна
сфера політичного життя українського суспільства.  

Зазначимо, що визначаючи політичний простір – як простір діяльності
політичних суб’єктів в географічних та адміністративних межах певної дер-
жави або території вчений розглядає поняття «геополітичний простір». 

У дослідницькій праці вченого поняття «геополітичний простір» розгляда-
ється у двох аспектах: а) як природний –  окреслений географічними кордонами
простір держав, груп чи блоків держав; б) як політичний – окреслений політич-
ними кордонами простір держав чи міждержавних об’єднань [194, с. 32].

Таким чином вчений виділяє два підходи до визначення сутності поняття
«геополітичний простір» в сфері вітчизняної політичної науки, передусім у
галузі теорії та історії політичної науки.

По-перше,  цілком доцільним є твердження вченого відносно поняття
«геополітичний простір», як простір діяльності та взаємодії політичних ін-
ституцій.

З огляду на таку позицію під поняттям «геополітичний простір» позна-
чається сфера перебігу політичних подій і процесів та виконання різних
функцій політичними суб’єктами. 

По-друге, «геополітичний простір», розглядається вченим як простір на
якому виникає політичне життя населення під впливом географічних та со-
ціальних факторів. 

У такому аспекті під цим поняттям позначається окреслена територіаль-
ними межами сфера діяльності політичних суб’єктів та реалізації у суспіль-
ному житті їхніх інтересів, ідей, концепцій.  

Погоджуючись з позиціями вченого щодо проблем, які стосуються на-
ціональної єдності населення України і цілісності її території, зазначимо, що
після відсторонення Верховною Радою України від посади президента
України Віктора Януковича і втручання Російської Федерації у внутрішні
справи української держави у 2014 році,  політичний простір України існує
у двох географічних та політичних вимірах. 

Перший вимір – це простір діяльності усіх соціальних і територіальних
груп українського суспільства та діяльності інституцій державної влади, що
здійснюють оперативне управління та регулювання суспільними процесами
у середовищі населення закріпленого за певною географічною територією. 

Другий вимір – це простір національної та правової держави з стабіль-
ним демократичним політичним режимом влади, структури громадянського
суспільства якої здійснюють заходи щодо збереження її суверенітету і тери-
торіальної цілісності.

Серед найбільш актуальних загроз для окресленого двохвимірного по-
літичного простору в нинішній час можливо зазначити такі:

а) втручання у внутрішні справи України Російської Федерації та окупа-
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ція військовими структурами Російської Федерації територій Автономної
Республіки Крим і міста Севастополя; 

б) діяльність в Донецькій і Луганській областях терористичних органі-
зацій «ДНР» та «ЛНР»  та сприяння їхній діяльності з боку Комуністичної
партії України та інших політичних сил; 

в) антропогенні порушення і техногенні перевантаження в навколишнь-
ому природному середовищі спричинені негативними екологічними наслід-
ками аварії на Чорнобильській АЕС; 

г) неефективне використання структурами державної влади України і
недержавними організаціями природно-ресурсного потенціалу території
України;

д) неухильне зменшення населення України внаслідок перевищення
смертності над народжуваністю і наявності окупованих територій України
та територій проведення Антитерористичної операції у Донецькій і Лугансь-
кій областях.

На наш погляд, можливо зазначити, що осмислення місця і ролі України
у власному політичному просторі може бути одним з важливих завдань у до-
слідних розробках представників сучасної української політичної думки.

Слід також зазначити. що актуальність такого завдання пов’язана певною
мірою з двома причинами, які стосуються проблем консолідації українського
суспільства і використання природних і людських ресурсів території України
та спрямування їх на піднесення соціально-економічного розвитку суспільства. 

Аналіз зазначених проблем, засвідчує важливість визначення цих при-
чин для розуміння актуальності геополітичних ідей, зокрема висвітлюваних
у працях представників сучасної української політичної думки ідей держав-
ного суверенітету, громадянського суспільства, європейської інтеграції. 

Необхідно зазначити, що по-перше, в нинішній час відбувається зміна у
суспільній свідомості населення України щодо виявлення спільних поглядів
з ключових проблем внутрішньої та міжнародної політики держави.

По-друге, у внутрішній та зовнішній політиці української держави ніве-
люється напрям стратегічної інтеграції у відносинах з Російською Федера-
цією і посилюється напрям інтеграції у європейські і євроінтеграційні
структури, передусім такі, як Європейський Союз, Рада Європи, Організація
Північноатлантичного Договору.  

У довгостроковому плані внаслідок втручання Російської Федерації у
внутрішні справи України у 2014 році та порушення резолюції Ради Безпеки
ООН 1968 року «Про гарантії безпеки держав, що не мають ядерної зброї»
міждержавні відносини України з Російською Федерацією опинилися у кри-
зовому та конфліктному стані.

Такі факти, як включення Автономної Республіки Крим до складу Ро-
сійської Федерації та підтримка сепаратистських політичних рухів у До-
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нецьку, Луганську, Харкові та інших обласних центрах України засвідчують
порушення Російською Федерацією зобов’язань гаранта територіальної ці-
лісності України згідно укладеного у столиці Угорщини м. Будапешті Спо-
лученими Штатами Америки, Великою Британією, Російською Федерацією
в 1994 році меморандуму  «Про гарантії безпеки» у зв’язку з приєднанням
України до Угоди про нерозповсюдження ядерної зброї і положень Договору
1997 року про дружбу,співробітництво і партнерство між Україною і Росій-
ською Федерацією.  

Аналіз зазначених проблем засвідчує, що внаслідок кризових обставин
у відносинах України з Російською Федерацією постала потреба налагод-
ження в суспільстві системних зв’язків, які сприятимуть територіально-по-
літичній консолідації населення української держави. 

Достатньо виваженим у такому контексті обставин є твердження авто-
ритетного українського вченого І. Кураса щодо того, що геополітична інтег-
рація пострадянського простору за центральної ролі Росії – єдина умова
збереження етнічної ідентичності росіян, а вже в такому контексті суверені-
тет України є неприйнятним і надзвичайно негативним для широкого росій-
ського політичного середовища явищем [69, с. 75].

Актуальність та обгрунтованість наукової позиції І. Кураса певною
мірою підтверджується ухваленими 9 і 10 квітня і 2014 року Парламент-
ською асамблеєю Ради Європи резолюціями на підтримку суверенітету, уні-
тарності і територіальної цілісності України. 

У резолюціях засуджуються російська військова агресія в межі території
України і анексія території Автономної Республіки Криму, що трактуються
як порушення норм міжнародного права, зокрема положень Статуту ООН,
Гельсінського акту ОБСЄ,  Статуту й основних правил Ради Європи.  

Логічним кроком керівництва української держави був перегляд статусу
України як нейтральної держави на користь у довгостроковій перспективі
вектора європейської інтеграції у політичному, правовому, інформаційному,
соціокультурному та інших вимірах міждержавних і суспільних відносин. 

Можливо зазначити, що діяльність терористичних організацій у Донець-
кій і Луганській областях та входження російських військових підрозділів в
Україну в 2014 році значною мірою прискорювали процеси виокремлення у
складі суспільних інтересів населення України територіальних інтересів, які
виражалися в уявленнях громадян України про напрями внутрішньої та зов-
нішньої політики держави і загальні потреби збереження навколишнього
природного середовища.

Зазначений характер подій, з нашої точки зору, є певною мірою логічним
продовженням у практиці зовнішньополітичного життя російської держави
теоретичних розробок Олександра Дугіна та інших іноземних вчених щодо
становлення та утвердження впливу Російської Федерації на території Євразії.  
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Виходячи з вищенаведеного, слід наголосити на об’єктивній і виваженій
позиції доктора історичних наук А. Кудряченка, як одного з провідних віт-
чизняних науковців у дослідженні євроінтеграційної та всесвітньо-історич-
ної проблематики.  

Враховуючи сучасні реалії внутрішньополітичного та зовнішньополі-
тичного життя українського суспільства актуальною виявляється позиція вче-
ного щодо оцінки діяльності владних структур української держави у 2010
– 2014 роках.  

Погоджуємося з думкою вченого про те, що політичним режимом влади
в Україні у цей період допущені стратегічні помилки стосовно використання
можливостей економічного та людського потенціалу, особливостей геогра-
фічного положення території для утвердження інтересів держави у контексті
сучасних реалій політичного ландшафту європейського простору. 

Варто зазначити, що актуальною в нинішній час виявилася думка вче-
ного щодо відсутності у політичної еліти України, сформованої після виборів
президента України у 2010 році стратегічного бачення і належної політичної
волі в розробці раціональних підходів формування внутрішньої та зов-
нішньої політики держави [70, с. 231].

У такому контексті інтеграція України до загальноєвропейського полі-
тичного простору та зміни у її суспільному житті зумовлюють наявність
якісно нових вимог до організації та проведення дослідної роботи у системі
вітчизняної науки, особливо у сфері політичної науки.

Слід наголосити, що у сучасних умовах, коли зростає рівень політичної
та соціальної саморганізації українського суспільства, коли все більше при-
скорюються процеси європейської інтеграції, значно підвищується роль та
значення політичної науки.  

Зазначимо, що політична наука має сформовану категоріальну будову,
яка відображає об’єктивні зв’язки і закономірності реального суспільного
життя в Україні, що дозволяє їй виконувати усі свої відповідні функції.

Очевидно, що політична наука в України у нинішній час спроможна ви-
користовувати різні методики та засоби аналізу проблем, які стосуються
функціонування інституцій української держави на локальному, регіональ-
ному та глобальному рівнях.

Події політичного характеру, які відбувалися в Україні в 2014 році мож-
ливо визначити, як такі, що сприяли підвищенню рівня політико-правової
культури суспільства і посиленню позицій в суспільстві щодо відчуття дер-
жавно-політичної спільності соціальних та територіальних груп населення.

На нашу думку, політичні події, пов’язані з антитерористичною опера-
цією органів влади України проти терористичних організацій «ДНР» та
«ЛНР» у 2014 році можуть спричинити виокремлення в сучасній українській
політичній думці новітнього дискурсу про сучасну Україну як європейську
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державу і самодостатнього суб’єкта міжнародних відносин у регіональному
та планетарному вимірах.

Слід відзначити, що передумовою виокремлення такого суспільно-полі-
тичного та історіографічного дискурсу є нівелювання в українській політич-
ній думці уявлень про Україну як державу-лімітрофа на проміжному
просторі між Європейським Союзом і Російською Федерацією, або як про
територіальну основу української цивілізації як субрегіональної слов’янської
цивілізації.

Вважаємо, що дискурс в окресленому форматі може бути спрямованого
на утвердження громадянського суспільства та демократичного політичного
режиму у правовій державі, що є засадами новітнього цивілізаційного сус-
пільного буття в Україні. 

Водночас можливо зробити припущення, що новітній науково-аналітич-
ний дискурс може бути направлений на конструювання української нації як
політичної спільноти в межах об’єднання європейських держав та орієнто-
ваний на створення ідейно-політичної основи для входження України як на-
ціональної держави до Європейського Союзу.

Надзвичайно актуальною з нашого погляду є думка доктора філософ-
ських наук Миколи Михальченка про те, що за умов глобалізації та інфор-
матизації у світовому політичному просторі зростає роль у політичній науці
функціональних методик здобування нового знання про політичну сферу
життя суспільств, держав, міждержавних об’єднань [153, с.18].

Погоджуючись з позицією М. Михальченка можливо зазначити, що іс-
торія розвитку геополітичних ідей в українській політичній думці має пер-
спективи утвердитися як вагомий самостійний напрям науково-політичних
знань, які стосуються усього комплексу проблем суспільного життя насе-
лення України.

Слід, певно, уточнити, що у предметному змісті такого напряму можливо
буде виокремити геополітичні ідеї , висвітлені у працях теоретиків українсь-
кої політичної думки, що мали вплив на суспільне життя в Україні у ХХ – на
початку ХХІ століття.

Постановка проблем дослідної роботи у окресленому напрямі пошуку
та інтеграції наукових знань на нашу думку має базуватися на різноманітних
зв’язках з суспільним життям в Україні та є можливою в рамках виконання
ідеологічної функції політичної науки.
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В И С Н О В К И 

У процесі виокремлення політичної науки у самостійну й системну
наукову дисципліну виникають різні дослідницькі теорії, серед них і теорія
геополітики.  

Теорія геополітики у європейській та українській політичній думці
виступала, як аналітичний інструмент узагальнення та пояснення знань
щодо впливу факторів навколишнього природного середовища на процеси
зародження та еволюції суспільств. 

На розвиток української політичної думки у ХХ – на початку ХХІ сто-
літь впливали специфічні потреби українського суспільства пов’язані з
певними історичними обставинами формування національної спільноти
та становлення її державницького статусу.

До таких потреб відносилися: проблема формування цілісної грома-
дянської та політичної свідомості в суспільстві і збереження його націо-
нальної, політичної та культурної ідентичності; питання трансформації
політичного життя людства в умовах глобалізації та інформаційного сус-
пільства; проблема реалізації проекту демократичної, соціальної і правової
держави; проблема інтеграції українського суспільства в поліетнічний та
багатокультурний європейський і світовий політичний простори. 

На початку ХХІ століття на перманентному шляху становлення дер-
жави, спроможної забезпечити високий рівень соціально-політичного роз-
витку суспільства, дослідження процесів суспільного розвитку в
територіальних межах політичного простору України є одним з першо-
чергових завдань сучасної вітчизняної політичної науки.

Політична наука в Україні в нинішній час - це цілісна та інтегрована
система знань про політичне життя українського суспільства, його си-
стему, що складається з ідей і політичних цінностей,  інститутів, норм,
відносин, традицій.

Вітчизняна політична наука охоплює широкий спектр проблемних
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аспектів функціонування всіх сфер соціального середовища українського
суспільства та людства в цілому. 

Найбільш узагальнюючим предметно-структурним напрямом вив-
чення політичних відносин і зв’язків політики і влади в Україні постає пе-
редусім теорія та історія політичної науки.

На початку ХХІ століття розширюється предметне поле науково-до-
слідних розробок теорії вітчизняної політичної науки, які стосуються усіх
складних проблем реформування і трансформації суспільного життя в
українській державі.

Матеріали дослідної роботи можуть використовуватися для більш по-
глибленого вивчення розвитку геополітичних ідей у вітчизняній політич-
ній думці ХХ – початку ХХІ століть та їх ролі у процесах трансформації
суспільного життя в Україні, при підготовці наукових статей, курсових і
дипломних робіт з дисциплін політичної науки. 
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THE BALTIC SEA REGION AND
THE RELEVANCE OF REGIONAL APPROACHES
Lars Rydén

1. How the word "region" is used

This book is about a region, and how to study a region. A particular region,
the Baltic Sea region, is in focus but there is also the general issue of how to
understand the development in and of a region. How should such a study be
done? Are there general tools for understanding regions that we want to apply?
What constitutes a region, and the process of regional development?

The concept of region is used mainly in two ways. Firstly a region may be
a part of a state, that is a county or perhaps a province. We then refer to an area
where the inhabitants commute to work and study, and conduct more or less
daily trips to buy goods or services, and where there is a considerable economic
interaction. The concept of regional policy mostly refers to this and is below
state but above city or municipality level.

The word region is also used to denote an area that consists of several states
or parts of states. This concept of inter- or multinational regions is the one used
below.

The traditional concept of regional geography is relevant here but far from
sufficient. We will need to look at regions in many ways - their landscapes and
environments, their societies and their histories, the people living there, the
economies and so on. These pictures will together form a richer image of what
a region is, why we talk about and think in terms of regions and how we prefer
to constitute regions. Below, we will compare the Baltic Sea region with regions
in other parts of the world, and thereby put our own region in perspective.

It should be mentioned here that not everyone accepts the concept of a
Baltic Sea Region. The argument seems to be that it is too diverse, has too little
internal contacts, that communality is lacking, and that therefore there are really
no reasons to call this a region. It is certainly true that the present generation
inhabiting the region do not know each other well at all and thus did not realise
that they belonged to a Baltic Sea region as such. I will, however, argue here
that this is not in itself an absolute criterion of presence or absence of region-
ality, and that there are many other ways to see the relevance of regions. Instead,
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we may in general point to the need to give the world some structure to under-
stand it, a structure which tells us of which parts it consists.

How to define a region
Administrative state borders are an obvious way to structure the world. But there are many

other demarca-tions than political ones to be used when structuring the world.
If we use the human dimension, the people living in the world, then language, culture, religion

can all be used to define regions.
The physical shape of the world, the landscape or the waterscape, is another principle to make

up regions. In the mixture of water and land, we see continents, islands, coasts, lakes, and rivers,
we see mountains, deserts, forests, plains and so on. Regional geography deals with these features.

Yet another way to structure the world is the biology, the life forms living in the world. The
biologists define life zones, each of which is inhabited by a characteristic collection of species of
plants and animals. Biologists talk about bio-geographical zones, sometimes vegetation zones or
— in American jargon - biomes. Examples of such zones are the arctic zone, the pine forest, also
called the boreal zone or taiga, and the broad-leaved forest zone if we focus on northern Europe.
Further south there are the tropical forests, deserts etc.

There are interesting interrelations between these different principles for the definition of re-
gions. Sometimes these interrelationships are obvious. Thus deserts are defined geographical areas,
but they also have very special biology and are inhabited by special peoples, often nomads. In short
it is clear that the culture, economy and, in general, living conditions of a people depend on the
physical conditions and the biology in the area in which they live. From this it follows that even if
we define regions using one principle - often the geograph-ical one forms the starting point - the

definition is expected to be of significance for other ways to structure the world as well.
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2. How water can define a region
What about the Baltic Sea region (BSR), what is it? It may be defined in

several ways. One way is to look at the sea and the areas close to the beaches
of the Baltic Sea itself. We will then end up in a region consisting mostly of the
sea itself. This was the approach taken when the first international agreement
on the BSR in "modern" times was written, in 1974, the Convention of the pro-
tection of the Baltic Sea. The organisation set up to work with it, which is hosted
by Finland and situated in Helsinki, is known as the Helsinki Commission, Hel-
com. The focus of the Convention was on the sea itself, and activities like ship-
ping were important. A considerable monitoring activity regarding the Baltic
Sea was agreed on in the convention and thus Helcom became an unusually
lively contact point for the countries around the Baltic Sea during the Cold War.

Geographically it makes more sense to include not only the coasts of the
sea but also the inland connected to the sea through waterways and rivers. This
land is called the drainage basin of the sea, or the catchment or watershed in
American jargon. Geographically, a region was classically very often defined
in this way - a drainage basin. There were several reasons. Conditions within
the basin were often comparable. Historically, travels were most easily made
on water and therefore interaction in the region often dominated over those with
the world outside the drainage basin, in both peace and war.

In Europe there are six large sea basins. These are the areas draining to the
Baltic Sea, the North Sea, the Mediterranean, the Black Sea, the Caspian Sea
and finally the White Sea and Barents Sea basins. The classical Mediterranean
region might be the best known of these. In the world as a whole it is possible
to point to 60 such areas connected to a local sea or other larger water body.
Well known are, for instance, the Great Lakes district in the USA, the Lake
Victoria region in Eastern Africa and the Gulf of Thailand in Southeast Asia.

These basins are often international. The Baltic Sea region contains, in ad-
dition to the 9 coastal states, 5 inland states with larger or smaller areas draining
to the Baltic Sea. The Great Lakes district in North America holds 12 US states
and Canadian provinces, and Lake Victoria in Africa five states, in their respec-
tive basins.

The Baltic Sea
It should be noted that the definition of the Baltic Sea is not given a priori. The Sea may be

delineated in several ways. The so-called Baltic proper is the water south of Aland and east of Den-
mark. This body of water is in constant exchange with waters around it in the north, south and east.
These waters were included in the Baltic Sea convention in 1974. They are the Bothnian Bay, the
Bothnian Sea, the Gulf of Finland, the Gulf of Riga and the Belt Sea. Kattegat, north of the Oresund,
was also included, although Kattegat may easily be included in the North Sea. Kattegat is marine
and salty, but it has much in common with the Baltic Sea when it comes to its environmental situ-
ation, since it is shallow and threatened by a large influx of polluted water from its drainage area
which is mostly agricultural. In this way the area defined in the Convention includes seven inter-
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connected water bodies. Delineating the Baltic Sea in this way is today in common use.

Also, rivers with their catchment or drainage basins often define geograph-
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ical regions. Classical
river basins are the
Amazonas, i.e. the
Amazon river basin in
South America, the
Yellow river basin in
China, the Nile basin in
Africa, and the Rhine
river basin in Europe.
Also these larger rivers
typically flow through
several states.

It is typical that the
common water body is important to all states in the region. We thus often see
international agreements on shipping, fishing, coastal management etc. Inter-
national river commissions exist all over the world. These commissions often
survive in times when all other contacts between the states in a drainage area
are frozen or even broken. An example is the Mekong river commission in
Southeast Asia that continued working during the Vietnam war. The task of the
commission was to agree on water levels for the rice cultivation, but political
issues were discussed secretly in the commission. We may, of course, remind
ourselves that the Helsinki Commission on the Baltic Sea worked during the
Cold War period.

As mentioned, up to recent times, rivers, and, in general, water was in fact
a more important framework for communication than land - and it still is in
many ways. This means that river basins or the basin of a Sea were areas of
more communication within themselves than with the surrounding world. They
were regions in this basic sense, areas of communication. From this it follows
that they had much common history, common culture, and common economy.
In the Baltic Sea Region the Viking period, and the Hanseatic League period,
remind us of this basic fact. However, contact with the Baltic Sea was important
politically much later and in fact is still important.

3. The Baltic Sea region
The Baltic Sea drainage basin includes wholly or partly the territory of 14

countries altogether with some 85 million inhabitants. In addition to the nine
coastal states - Sweden, Finland, Russia, Estonia, Latvia, Lithuania, Poland,
Germany and Denmark - we also find Belarus with almost half its area in the



basin, and smaller parts from Ukraine, Czech and Slovak republics draining
through Poland in the south, and very small parts of Norway draining through
Sweden in the west.

Germany contributes to comparatively smaller land areas along river Odra
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and the coast itself. However, some of the areas that drain into the North Sea
through the Elbe are often of concern in a Baltic context by tradition from
Hanseatic times. In Denmark, about 50% drains to the Baltic Sea, if the Kattegat
is included, which we will do here.

The whole drainage area covers 1,745,000 km2. If the Baltic Sea is in-
cluded in the area, it will be 2,250,000 km2. This is about 15% of all Europe.

The border of the drainage basin is called the water divide. The Baltic water
divide is easy to find where the basin is limited by high mountains. On the Scan-
dinavian mountains in the north and west, the water divide and the national bor-
der between Norway and Sweden almost coincide along the ridges. In the south,
the Carpatian mountains form the water divide which again practically coin-
cides with the national borders between Poland and its two southern neighbours.
In the east, however, the divide is found in a much flatter landscape. In Belarus
the sources of the rivers of Dvina/Daugava going to the Baltic Sea and Dniepr
flowing to the Black Sea are close, and equally in Ukraine where sources of
river Bug running to the Wisla and further to the Baltic and Dniestr running
into the Black Sea are close. These are the areas where the Vikings crossed from
the Baltic to the Black Sea basins one thousand years ago. Also, in Germany
and Denmark the divide is found in a flat landscape.

The nature of the Baltic basin is extremely diversified (see chapter 9). It
may be described from many perspectives. In general, it is characterised by bo-
real forests in the north, agricultural areas in the south and an abundance of
water. In the southernmost part of the area are the Tatra mountains and the min-
ing areas of Czech and Slovak Republics which drain to the Baltic Sea via the
Odra and Wisla rivers. Just north of these mountains, in the southern part of
Poland, western Ukraine and Belarus, is a densely populated industrial and agri-
cultural area. The arable land, 20% of the catchment, is concentrated here.
Poland alone accounts for 41% of the arable land. In the south, the population
density is also by far the highest. Poland accounts for almost half of the 85 mil-
lion population in the basin with its 39.5 million inhabitants.

The eastern rim of the Baltic Sea with the Baltic States and Russia south
of St Petersburg is less populated, but in some parts of this area, there is a con-
centration of heavy industry. The largest rivers in the east are the Nemunas and
Daugava.

The central part of the drainage area, with Sweden, Finland and north-west-
ern Russia has a large number of lakes, with 83,000 of them in Sweden alone.
Here, we find Lakes Ladoga, Onega, Peipus/Chudskoe, and Vanern, which are
the largest in Europe. The water from Ladoga and Onega in Russia enters the
Gulf of Finland via the important but short Neva river.

The forests dominate in the north, and here forestry is economically very
important. Sweden, Finland and north-western Russia together have close to
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80% of the forests of the basin. In the most northern and north-western parts of
the basin, we find large and high mountains, the Swedish and Norwegian fjell.
This region is only sparsely populated. A number of large rivers, several with
impressive waterfalls, are found here, many of them with hydroelectric power
stations and large upstream reservoirs.

The Baltic basin has a very long north-south extension, about 3,000 km.
The climate is thus dramatically different in the north and south (see chapter
9.7). The mean annual temperature in the north is 0°C. At the southern end of
the basin, mean annual temperature is 8-12°C. The Baltic Sea basin receives a
comparatively large volume of precipitation each year. Evenly spread out over
the basin, it amounts to 40 cm of water per year. The north has an abundance
of water resources and at the same time a small population. In the south, on the
contrary, precipitation is lower and evapotranspiration higher. Water availability
is limiting agriculture in large areas of Poland.

The degree of urbanisation is largest in the western and central parts of the
region, with a maximum of over 90% in the industrialised areas of Sweden and
Denmark, and decreasing to below 70% in the east. St Petersburg is the largest
city in the region with its 5 million inhabitants. There are a total of 29 cities
with more than 250,000 inhabitants.

From the point of view of the people, the Baltic region is very heteroge-
neous. In fact looking at the region it counts as one out of three European areas
or large diversity, and one out of three important fault lines between different
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peoples, cultures, and political systems. The other two are the Caucasus where
the Islamic/Arabic, Turkish and Slavic/Orthodox world meet, and the Balkans
where the Turkish, Slavic, Germanic and Italian cultures meet. In the Baltic,
the interfaces are between the Nordic (west), West Germanic (south), Finno-
Ugric (north) and Slavic (east) worlds.

We find diversity, however, not only in these three regions. International
regions are typically diverse areas of intercultural communication. It holds for
the classical Mediterranean world with its diversity of people from Greek and
Roman as well as North African and Middle Eastern origin. It is equally possible
to say a similar thing about e.g. the North Sea basin with its Scottish, English,
French, Dutch, German and Scandinavian components. However the three men-
tioned areas of "cultural fault lines" had a special situation after the end of the
Cold War and the aftermath of the "deconstruction" of the Soviet Union and
the communist states.

The peoples of the Baltic, as well as in other regions, are thus diverse in
their origins, cultures, languages and roots. However, the smaller, more homog-
enous areas do not necessarily lie within one state, but are rather more often
intersected by national borders.

Within the European Union this has been recognised, and an interesting
policy to support co-operation and development in small areas with common
history, culture and often environment has been implemented. These smaller
areas include e.g. the Archipelago region between Sweden and Finland, the
Pomeranian region with Poland, Germany and Sweden, and the Green Lungs
region between Poland, Lithuania and Belarus. In general, the European Union's
approach has led to less emphasis on the national states, as these often trans-
border cultural regions at one end and the multinational regions at the other get
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interest and support. It has also promoted pride of local cultures, as these get
more recognition.

4. Three ways to study a region
How to study the development of a region? Here I will use three different

conceptual frames: regional development as a political process, as an economic
process (perhaps progress), and as a so-called spatial process. The three may
be studied separately, but are connected, most interestingly through the para-
digm of sustainable development.

Regional development as a political process focuses on regional institution
building. Political co-operative structures, from loose alliances to federal states,
exist all over the world. In northern Europe we may point to the Nordic coun-
tries as a relevant example. Here a long common history of political interaction
in war and peace over almost a thousand years finally evolved into a situation
where we find much co-operation in many fields, from politics and economy
to culture, education, and environmental protection to mention but a few. The
Baltic Sea region may also be studied from this aspect. It is certainly true that
it has been more divided than united over the period of the Cold War, but the
situation before and after has been much different.

Regional development and international institution building have several
corollaries. The first is obviously the historical process of state formation - re-
gions are made up of states - and the connected development of democracy, de-
mocratisation (see Section IV on democracy). Regional development may be
seen as a maturing of the states and their democratic institutions, making them
increasingly better working and more fair. Democracy serves the purpose of a
non-violent tool to solve conflicts, but is also used as a huge machinery for re-
distribution of the resources of society to make it more equal. We may refer to
the development of human rights, and minority rights. In political regions all
over the world these rights are expected to be respected and "regional authori-
ties" may intervene in the internal politics of member states to support democ-
racy and human rights.

The political process of international institution building serves the impor-
tant political purpose of managing of international conflicts. Thus political re-
gions are, to a larger or smaller extent, also security regions, or, in slightly
stronger wording, security communities (that is, they are not, or not only, de-
fence alliances, see chapter 32). An example of a security community is the Eu-
ropean Union, where there is a large family of institutions to resolve conflicts
between member countries, in spite of the fact that fifty years ago the most dev-
astating war ever was fought between these same countries. We may thus ask
to what extent the Baltic Sea region is developing in the same direction.

Secondly, regional development may be seen as an economic process - or
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even progress - focusing on trade (see Section VIII on economy). Even if trade
is as old as human society, its present enormous volume and extent has become
a new phenomenon in the 20th century. Economic development has to do with
production and the cre-ation of markets to sell and trade the products. A basic
pattern in the world as a whole is that trade flows are largest with neighbours,
if artificial constraints do not interfere. The natural development of trade thus
leads to the development of international regional co-operation and region for-
mation. In the BSR trade has a long history from the Hanseatic League in the
Medieval times and on to the present day (comp. on the Hansa in chapter 2).

Economic development also includes the increased capacity, diversity, and
sophistication of the economic life of the members in the region. Region build-
ing will allow member states to specialise and rely on other members for that
which they do not produce easily themselves. They may also rely on common
institutions for investments and economic development. With a large common
economy they also become dependent on each other for economic stability,
labour market and currency politics.

Thirdly, regional development may be seen as a spatial process focussing
on resource use. Obvious components here are communications infrastructure
with the laying of roads, railroads, ferry lines etc, habitation infrastructure with
urbanisation and city development of large and smaller cities. Spatial develop-
ment also includes the use of natural resources - forest, agriculture, mines, en-
ergy, etc - and the environmental impact of resource use. Resource use also
requires an infrastructure, consisting of hydropower dams, electric grids etc,
but it is equally connected to the use of land, that is regional planning. This
way of studying a region is close to the classical one in regional geography,
where the natural resources and their use for economic development was a main
concern.

The concept of sustainable development, finally, combines social, eco-
nomic and environmental aspects. Here, social may, or perhaps should, be de-
fined in such as way that it contains political and security aspects as have been
discussed above. It certainly also includes the economic aspects and the use of
natural resources. A weak point is that these different dimensions of sustain-
ability are not related to each other in a well defined theory.

The three frames for regional studies can be defined more precisely and
thus allows us to compare regions. It is thus possible to compare development
of regions, e.g. regarding economy and democracy, and thus see if regions de-
velop in similar ways. It is possible to do this in a more quantitative way using
the notion of indicators. There are, however, hundreds of indicators in use and
it is not easy to choose the most relevant ones or even to measure indicator val-
ues. However, a start to do that has been achieved in the study of sustainability
of different regions. For the Baltic Sea region a first report from the Baltic 21
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project in 2001 contains a series of indicator values for the region and their
change over time.

Below we will look more closely at the Baltic Sea region from the various
perspectives indicated above. We will use a historical approach to clearly de-
scribe development, but with the purpose to critically analyse the contemporary
situation.

5. The origin of the Baltic Sea region - state formation and de-
velopment of democracy

In the Baltic Sea region state formation can be seen from about 1000 AD.
The first states were not strong and the central power did not control the entire
area of the state. This was the situation during all the Middle Ages. The better
organised states in southern and continental Europe had a considerable influ-
ence on the events in the BSR and some historians have called this the "euro-
peanization" of the Baltic Sea region, referring to the period 1100 to 1400.

Strong centralised states developed in the Lutheran parts of the region
around approximately 1600, after the Reformation. These states had the mili-
tary, economic and juridical power. They collected taxes, customs etc to become
the economically most powerful actors. The power was used to raise and equip
armies and conduct war with large military force. The wars in the 17th century,
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the Thirty Years War and the following Polish--Swedish war, spread to involve
all states in Europe, from Spain to Russia. They were indeed devastating. When
in the 20th century this was again the case the warring states became equally
centralised, equally strong and with equally disastrous results. The 1600s and
the 1900s have many sad parallels, as the most violent centuries in our history.

The strong centralised state invariably used its monopoly of violence also
against its own inhabitants. This violence took all kinds of forms of oppression.
As a result, a dichotomy developed between the state and the rest of society,
the so-called civil society. A strong central power, in the form of a king or oth-
erwise, has in history been shown to have its limitations as a guiding principle
for developing a society. The alternative -principle is the division of power.
This was common in the historical origins of the societies in the Baltic region.
There were many power holders and the king just had his special role to fulfil
as "head of state". Originally a leader - a king - was appointed by election. It
may be that few members of the society were allowed to vote. Well documented
procedures for the election of kings exist from the middle ages, around the year
1000, in e.g. Iceland, Sweden and Poland. Elected assemblies, parliaments, are
also very old. The first Icelandic parliament, the Allting met in 1000, the first
Swedish Riksdag in 1334, and the first Polish Sejm in 964. Novgorod had a
representative democracy well in place in the Middle Ages from its origin
around 900. Likewise, the first courts are equally old. In Old Uppsala, which
in Viking times was a political and religious centre in the Baltic Sea region, one
may still visit the mound where court cases are said to be have been conducted
every 11 years.

The three basic components of a democratic state - the executive power or
the king, the representative power or the parliament, and the judging power or
the court - thus featured as "social inventions" very early. These inventions were
repressed in the strong states in the 1600s, but came back during the 1700s with
the French revolution and the American constitution as spearheads.

The first modern constitution in the Baltic Sea region was written in Poland
in 1793, just before its final eradication as a state, and in Sweden in 1809. How-
ever, it was much later that a modern process of general election, in which all
groups were allowed to take part, was established. Finland was in fact the first
country in the world to allow women to vote in 1906. This was the establish-
ment of true representative democracies, where the inhabitants could express
their preferences in elections, elections which were "free and fair": all those
who want to run for election should be given a fair chance to do so, and all
those who want to express their opinion and criticise or argue for various can-
didates in an election should be free to do so.

Those who have been given the confidence of the people in election, rule
the country for a defined period of time. However, in a fully matured democ-
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racy, the people do not sit back and watch between elections. They should have
the possibility to intervene, take part and be active. This is participatory democ-
racy. Just as representation may take many different shapes, so does participa-
tion. The political parties were central. But there are many other kinds of groups
that may pursue political goals without running for parliament. These are the
so-called interest groups or, in general, non-governmental organisations, NGOs.
NGOs are important components of the civil society in mature democracies.
Interest groups have always existed in societies but it was not until the end of
the 19th century that modern political parties developed. NGOs, blossomed in
the western democracies after the WW II. These groups are important in societal
development, especially when the public authorities are weak.

In a democracy ideally a majority decision should also be fair enough to
allow all groups not only to accept it, but in fact also work for it. This of course
requires a considerable respect for the process, and the process requires a con-
siderable degree of respect for the partners. Integrity should be a key word,
which is related to the development of human rights, and minority rights. The
respect for those who have a different view or ideology or even more so, reli-
gious belief, appeared in a formal sense from the 1600s at the end of the large
wars with the treaty of Oliwa outside Gdansk in northern Poland in 1660, as an
extension of the older Polish law from 1573. It has since developed in many
ways (see chapters 30 and 31). A more recent invention is the ombudsman in-
stitution, a Swedish name for a person or authority that represent a weak group
in society. Disrespect for others, especially ethnic groups, is still a major con-
cern in many societies. It turned out to be devastating in the Balkans after the
Cold War. It is also a true challenge in the Baltic region as our societies become
increasingly more mixed and multi-ethnic.

The description of regional development within the paradigm of the polit-
ical process may be seen as the maturation of democratic institutions, making
them increasingly better working and more fair. We may also refer to the net of
social contacts. The trust between individuals and organisations that this repre-
sents is today more often referred to as social capital. There are many ways in
which social capital can express itself and become meaningful (see chapter 12).
One of these is in the relationship between the state and civil society. A proper
working state needs both legitimacy and confidence. A state that does not have
legitimacy, that does not in a very clear way represent the inhabitants, will be
seen as separate from them. It is through the democratic system that the state
acquires legitimacy. A legitimate system also has some confidence. As an ex-
ample, people in general are willing to pay taxes since they know that the money
goes to health care, streets, schools, and other common responsibilities, and
trust they are used well.

It remains to be said that in the world as a whole, the process of state for-
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mation and democratisation has only begun. Large parts of Africa are now at
the beginning of this process as colonisation has ended. In Latin America the
wars have largely ended after the systems shift and the development of democ-
racy is promising. Much of the development that many people desire, a peaceful
world, a protected environment and a good economy, will have to wait until the
strong absolutist state changes in a more democratic direction.

6. The present political scene - co-operation increases
The formation of political co-operative structures, from loose alliances to

federal states, is a central part of regional development. Tighter structures, fed-
eral states, include in Europe with among others the United Kingdom, with
England, Scotland (for two years with its own parliament), Wales and Northern
Ireland (now with increasing autonomy), and the German Federal Republic. In
the world as a whole, larger states are federal in some sense. This is the case
for instance in North America with USA and Canada, in Brazil and in the Russ-
ian Federation. Groups of states with extensive co-operation but which are not
federations include the Nordic countries and Benelux. The outstanding inter-
state political structure in Europe is the European Union. It is an economic
union but also a political one in which many common institutions have been
created to allow the co-ordination of political measures as well as the co-ordi-
nation of legal initiatives and changes. There are today in the 15 countries of
the EU, both those who want a tighter structure, so called federalists, and those
who argue for a looser structure, the unionists. Is the Baltic Sea region in some
sense a political region? It is clear that a considerable move towards the creation
of common institutions has marked the will to create political co-operation in
the region. Foremost is the Council of Baltic Sea States, the CBSS, created in
1992, including the 9 coastal states, all the Nordic states (with Norway and Ice-
land included) and the European Commission. The inland states, e.g. Belarus,
do not take part. The CBSS has since autumn 2000 an enlarged mandate and
will be charged with all inter-governmental co-operation in the region. Its sec-
retariat in Stockholm has a Polish Secretary General and personnel from several
other countries in the region. The presidency in the CBSS rotates between the
member states, which chair the council for one year at a time. In 2001-2002 the
presidency is held by Russia. The CBSS manages e.g. social issues such as
crime prevention in the region, and works to combat drug traffic. Presently is-
sues such as common security and economic integration are not treated in the
Council and it is thus still a rather weak political body. As from the autumn of
2000 it includes, however, the work towards sustainable development in the
BSR, the so-called Baltic 21, with its own secretariat in Stockholm. At present
there are three common intergovernmental secretariats in the region, the Helcom
Secretariat in Helsinki, the CBSS with the B21 Secretariat in Stockholm, and
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the VASAB Secretariat in Gdansk. To this should be added a co-operation at
the parliamentarian level, as the Nordic council regularly has invited the three
Baltic States and Poland since the early 1990s to join their annual meetings.

Co-operations at a lower administrative level have also bloomed in the re-
gion after the systems shift. The Union of Baltic Cities, UBC, was formed as
early as 1991 through an initiative by Kalmar in Sweden. It has developed to
support a large number of so-called town twinnings, or friendship towns, and
has its own extensive program. In 2002 it numbered 99 member cities. It may
be compared to associations of cities on the national level, and the now long-
working association of cities on European level as well as in other areas of the
world. On the sub-state, that is county, level there is also a Baltic Sea region
co-operation, called the BSSSC, Baltic Sea States Sub-regional Council, with
its office in Copenhagen. In addition the CPMR, Council of Peripheral Maritime
Regions, with its main office in France, has a Baltic Sea Region group, just as
there have now been for a long time similar groups in e.g. the Mediterranean
and elsewhere.

In all these developments of new institutions since the systems shift the re-
gion referred to is the Baltic Sea basin. The Baltic Sea region is thus developing
politically as a region of co-operation. It is true that some parts of the region,
such as the arctic area, are less tightly involved in all these new activities, but
they are nevertheless invited. For political reasons Belarus has not been invited
to join most of these institutions. For geographical reasons Ukraine, Slovakia
and the Czech republic are also normally not involved although they share small
pieces of the drainage basin. However Norway, although its share is equally
small, is invited in its capacity as a Nordic country.

7. The Baltic Sea region as a security region
Baltic Sea region politics have been a key element in foreign politics in

Sweden, Denmark, Finland and Norway since 1990, while Germany has fo-
cused on the unification of the two German states. Since the early 1990s the
Swedish government investments have been several tens of millions Euro yearly
summarising over the state budget as a whole. If one adds the values of initia-
tives from counties, municipalities, various associations, down to the individ-
uals, the sum is certainly much larger. Why these considerable efforts?

At least when reading official documents, the answer is clear and not en-
tirely altruistic: Security politics. The goal for the Swedish Baltic Sea politics
is to develop regional security to avoid further East-West confrontation, a back-
lash of the Cold War. Instead of a costly confrontation and military threat on
the other side of the Baltic Sea we would like to see co-operation and market
possibilities.

This is the "Realpolitik" dimension. One can be perfectly sure that there is

121



as well a very real human dimension to the Swedish interest, as well as of that
in other countries, in co-operation and investing in the region. Countless indi-
viduals are motivated by a concern for fellow human beings in neighbouring
countries which suffered greatly over many years. This concern is of course ad-
ditionally powered by all those who have a refugee background in some way,
and sometimes also have family in the former communist countries.

The security dimension of regional co-operation has been addressed as the
issue of security community (see Section VI on security). A security community
is a region in which disputes are not expected to escalate to armed conflict but
are settled through various peaceful means, for instance, through negotiations
in common institutions. Making a survey of such 'security regions' in the world
highlights that they are characterised by democratic institutions, economic in-
tegration, and well-developed broad co-operation.

Seen from this perspective, the politics in the Baltic Sea region in the 1990's
and later is not very different from what happened on continental Europe in the
aftermath of the Second World War, with its economic support, especially the
Marshall plan, to the new German Bundesrepublik, and the efforts to increase
co-operation between two of the main warring parties, France and Germany,
and the support of democracy and creation of common international institutions.
These efforts led to the coal and steel agreement, and later to the European
Union. One might have divided opinions on many aspects of the development
of the European Union. I do not think, however, that anybody would expect a
conflict between member states to end up in an armed confrontation. The Union
is in fact a security community. Other examples are the Nordic Countries, and
the countries in North America.

Will the Baltic region ever be united? What are the arguments for and
against? On the positive side, we have the development of a number of common
institutions, such as the Council of Baltic Sea States, and the incorporation - or
co-operation - of the "new democracies" into existing structures such as the
Nordic Council (see chapter 37). The further development will lead to the en-
largement of the European Union and NATO to cover part of the region. One
might question if this is good, considering that not all of the region will be part
of these institutions. We do not want a new iron curtain, not even further away.
The recent events in the autumn of 2001, where a common fight against terror-
ism entered a top position on the political agenda, have led to an unforeseen
co-operation between the USA and the Russian Federation, which may ease
these concerns for the situation in the Baltic Sea region.

We may also analyse the development in a broader context. Traditionally,
security was considered to depend on military might. The assumption was that
an aggressor could be "fended off" at "the fence", the border, and the defence
capacity was proportional to military strength. This is obviously no longer a vi-
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able option. No country will be able to defend itself in this way in a situation
where nuclear weapons can be used on both sides. Also, conventional war in
modern societies will lead to extensive destruction on both sides. Security can
thus not be created through one-sided national politics, but rather requires agree-
ment and co-operation.

The background to such a possibility in the Baltic Sea region should not
be forgotten. In the Baltic Sea region, the Cold War ended in 1989-91 with very
little military action. The former Soviet forces left the territories of the three
Baltic States and the former allies in 1994, even if some military personnel re-
mained in Latvia up to 1999. The situation of Russian-speaking minorities in
the three Baltic States, a constant source of aggressive behaviour from the Russ-
ian authorities, has improved considerably over the ten years after the systems
change. A comparison can be made to the two other regions which are interfaces
between East and West, the Balkan region, or between East and South, the Cau-
casus region. Wars broke out here. It is not so easy to explain why this did not
happen in the Baltic Sea region. We should be grateful that it did not happen.
Thus, even if much remains to be done, the security situation in the region is
improving continuously. The inhabitants in the region will hopefully be able to
trust that they are living in a corner of the world where war is not an option.
This requires continued international co-operation and friendship with neigh-
bouring countries.

We might conclude by citing one representative of the American Embassy
in Stockholm when invited to give a speech on the American view of the Baltic
Sea region. He formulated the American hope for the future: "we hope that in
some years from now in the area around the Baltic Sea we will continue to see
a community of States that constructively co-operate to address common prob-
lems". This is certainly what we have today -a community of states that create
common institutions to address common problems in a co-ordinated way.

8. Economic regional development
As everywhere else the economy in the Baltic Sea basin developed from

the available natural resources, firstly within agriculture, hunting and fishing.
Even if self-sufficiency was dominating, some trade was possible. During the
Hanseatic times, the Baltic region was a net exporter of skin and fur with Nov-
gorod as a trading centre. During the period of about 1200-1400, the small town
of Skanor on the southern tip of present Sweden, arranged an extraordinarily
rich two-month long market for herring each year. Salt, to conserve the fish,
was imported from salt mines in Liineburg in Germany, and Krakow in southern
Poland. Mining was also part of the early economy. The mountains in the north
and the south of the basin have been mined since historical times. The earliest
mining enterprises were, However, in mid-Sweden where the copper mine at
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Falun 300 km north of Stockholm was the largest in the world and very impor-
tant for the Swedish economy during the 15th, 16th and 17th centuries. Like-
wise, iron mining in this region of the country was important. During the Middle
Ages and up to the beginning of the 19th century, Sweden was an important
producer of iron, mostly for the war industry in Europe. In southern Poland and
in the Slovakian mountains mining began very early, and became very impor-
tant in the 18th and 19th century when coal mining increased.

It is not clear how much people could be supported in this economy, but it
is assumed that the population rose only slowly during the Middle Ages and
reached an estimated 10% of its present size around 1600. In the 18th century
improved agricultural methods, including the introduction of the potato, and im-
proved health care started an early modernisation of the societies in the west.
Family size increased, and the population began to increase steeply. Several mil-
lions emigrated to the Americas, and in this way eased the pressure on resources.
The eastern part of the Baltic region also went through a phase of mass emigra-
tion in the late 19th and early 20th centuries, also mainly to the United States.
The reason was mostly repression, especially of the large Jewish population.

Up to 1800, only some 2-3% of the population in the region lived in cities,
and more than 80% worked in agriculture. During the later part of the 1800s
industrialisation developed in the region and requirements for the centralisation
of resources, including workers, led to the expansion of cities. The technology,
such as cars and railways, and energy production - oil and electricity - devel-
oped by the industry itself allowed the building of a new transport infrastructure.
This increased efficiency and boosted industrialisation. As railways and roads
expanded, direct connection to Baltic Sea shipping, still large, was not manda-
tory and cities developed far away from water courses. The most important in-
dustrial branches in the Baltic region include food, pulp and paper and forest
industry, mines and steel works. Other important industrial branches are man-
ufacturing and the metallurgic and galvanic industry. Some were big polluters.
Important industrial cities and centres became mid-Sweden, north Sweden, the
St Petersburg region, the Baltic States with a concentration on Riga, northern
and eastern Germany and southern Poland. At the beginning of the 20th century
cities were in general still small, but in the coming years the cities grew further
as the expanding industries swallowed most of the population increase.

In western countries, manufacturing industry had its peak around 1970
when close to 70% of the work force was still in industry. Today this figure is
below 20% in the Nordic countries. The difference is the result of the collapse
of several branches such as ship building and part of the steel industry, and a
steadily increased productivity through introduction by, in particular, automa-
tion. In central and eastern Europe, industrial production since the systems
change is in a process of changing the old technology, largely from the 1950's,
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to a modern technology which allows competition on a larger market, requires
less resource use and is more acceptable for the environment. This requirement
for change has resulted in a crisis for many industries after the systems change
(see also Section VIII on economy).

In the period after WW II the resource use per capita has increased about
four times in the west of the region. The GDP increased equally. In the west
the affluent society was created. It can be measured in many ways e.g. through
energy use per capita. It is today about four times larger than around 1950 and
about 10 times larger than in the agricultural society the century before.

Since the end of the 20th century, population increase has abated and in
fact ceased in almost all of Europe. The birth rate has decreased and the balance
between fertility and mortality has established itself on a much lower level. The
political problem is now an inverse population pyramid, with too few young
persons having to support too many elderly. The crucial question now is not
population increase but how much resources each individual uses.

The time of industrialisation and urbanisation is often referred to as mod-
ernisation. This phase has today changed into something new, a post-modern
society. This new society has an economy that is increasingly based on the serv-
ice sector. Less than 20% of the population is - working in industry, and less
than 5% in agriculture. Manufacturing industry is dominated by high tech
branches such as information technology and biotechnology. The ratio between
GDP and resource use, increasing in the western world since about 1970, is an
early sign of a future dematerialization of the societies.

The steps - agriculture, industrialisation, urbanisation, affluence, population
stabilisation - seem to be typical steps that many regions in the world are pass-
ing. The Baltic Sea Region is at the forefront of this scheme. A large part of the
world has not yet entered into industrialisation and does not have access to e.g.
electricity. Large parts of the world have not stabilised their populations.

9. Economic regions
European post Second World War trade history is well known. In the west,

trade barriers were systematically removed to create a common free trade zone,
which eventually led to the European Union. Its predecessors, such as the Coal
and Steel Union from the

1950's and its follower the EC, and the EFTA, European Free Trade Asso-
ciation, from the 1970's were steps on the way to the union. Today, in addition
to the 15 states in the European Union, several states have special agreements
with the Union to facilitate trade, including e.g. Norway, Switzerland and
Greenland (which is the only country that was, for a period, part of the Union
but decided to leave).

In the east, economic co-operation within the Soviet Union and its allies in
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Central Europe was even tighter. This was a natural consequence of the planned
economic system. The two systems, west and east, were largely isolated from
each other. Exceptions included, for example, the trade between the USSR and
Finland as a consequence of the peace agreement after WW II.

More or less tight trade unions have developed in many areas of the world.
In North America NAFTA, the North American Free Trade Association, in-
cludes Canada, the USA and Mexico. In Latin America, Mercosur includes five
states, and in Asia ASEAN, organises most of East and South East Asia, from
Japan to Australia. After the systems shift do we find tendencies to develop
trade relationships in the area around the Baltic Sea? Definitely. In the political
documents regarding BSR from the EU Commission and the individual coun-
tries in the region, it is clear that their policy towards the eastern part of the
BSR aims at fostering an economic development, new markets and the devel-
opment of economic life. Considerable sums of money are invested for these
purposes. From the western perspective, the "new countries in transition" are
potential future markets for their productions. From the eastern perspective, the
richer western countries are invited to invest, and foreign investments are seen
as a tool for economic development, and the development of a new economic
culture and competence (see chapters 45-48).

The results are noticeable. Even if these "new markets" are still small they
are rapidly increasing. For instance Estonia's three largest trading partners are
today Finland, Germany and Sweden. The Russian Federation, which of course
formally before was the only trading partner, is now further down the list. In-
creasing numbers of companies from the western part of the region are estab-
lishing themselves in the new countries. In Poland by far the largest trading
partner is Germany, with Sweden in the second position with a value of about
35 billion Euros in 2000. Russia is in third place due to its major role in Poland's
gas and oil economy. Factors that are obstacles in this process are e.g. the still
unclear legal situations, especially in Russia and the three Baltic States, and
weak banking development, factors that are rapidly changing. The economic
development is impressive during the 1990's. After a painful economic decline
in the early years after the systems shift, the increase has been rapid and during
part of the time world record economic growth rates, up to 11%, were noted
for Estonia and Poland. Several of the countries in the region are candidates
for the European Union and the first countries are expected to join in 2004.

In addition to formal trade agreements to constitute regions, economists also
focus on special so-called "growth" regions. In Western Europe, "the yellow ba-
nana" - referring to its curved appearance on the map - stretching from London
over eastern France and Montpellier to Barcelona in Spain - is one such much
discussed area. Another one is the Oresund region, which includes the cities of
Malmo and Helsingborg in Southern Sweden, Helsingor and Copenhagen in
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Denmark, and which may extend to Northern Germany with Hamburg. Is there
such a region in the Baltic Sea Region? Apart from the Oresund region, the line
from St Petersburg, over Helsinki and Tallinn to Stockholm and perhaps down
to Oresund, has been pointed out to have the capacity for extraordinary economic
co-operation and growth. It is sometimes referred to as the "blue banana".

It is clear that the Baltic Sea region is a region of increasing economic co-
operation. After the expected expansion of the European Union, the formal eco-
nomic co-operation will include the entire region with the important exceptions
of Russia, Belarus and Ukraine. However, work to develop agreements between
the EU and the near regions of NW Russia, especially the Kaliningrad Oblast,
is already ongoing, and may make the border less sharp.

10. Regional development as spatial planning and sustainability
The development of a region may also be seen in the context of planning,

both regional and local. Comprehensive planning, local plans etc are all part of
the larger scheme called spatial planning. This concept, though difficult to de-
scribe, addresses all kinds of changes in society. Obvious is infrastructure de-
velopment, building of residential areas, industry etc but also culture, and social
development are included. The background to these efforts to develop a holistic
concept was the 1980's.

In the mid 1980's the development of the world as a whole was seen as a
series of failures. The third world continued to be poor and in conflict despite
all developmental aid. The industrialised part of the world had entered a route
of immense resource consumption and environmental destruction. Obviously
this would, if it continued - lead to disaster. The United Nations were at the
time calling a commission to deal with the dilemma, the so-called World Com-
mission for Environment and Development. In 1987 the Commission published
its report asking for a new kind of development, called sustainable development.
It was described as a development that "would allow us to meet our own needs
without endangering the possibilities for future generations to meet their needs".

The concept of sustainable development was both political, technical or
scientific and ethical. In fact, it was the value dimension of the concept that
was stressed most often, not least by the chairman of the commission, the for-
mer Prime Minister of Norway, Ms Gro Harlem Brundtland, when she pre-
sented the work. Sustainability, it was stressed, could not rely on environmental
concerns alone, the so-called ecological dimension of sustainability. It was cru-
cial to take into account also the economic and social dimensions. There were
enough examples of how these three dimensions were interconnected to con-
vince people that a good development needed to be comprehensive and include
all sides of society. In 1992, the United Nations arranged a conference on En-
vironment and Development, UNCED, in Rio de Janeiro, the Earth summit,
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where leaders from 178 states and numerous other organisations met to discuss
development. So far it is the largest conference ever held. Five documents were
signed. Of these, the 400 page Agenda 21, an agenda for the 21st century, is
the most remarkable one in its unusual complexity, comprehensiveness and
consequence. It details how to achieve sustainable development in a series of
areas in 40 chapters.

On the European Union level, co-ordination of spatial planning has been a
concern since the 1980's. It is clear that development of infrastructure requires
co-ordination. Roads and railroads need to relate to each other. But much more
is discussed in the context. A first concrete step to co-ordinate planning in the
Baltic Sea region was the conference organised in the fall of 1992 on the ini-
tiative of the Swedish minister of physical planning Ms Gorel Thurdin. Her
proposal was to co-ordinate planning for a sustainable future as a co-operative
project in the region in parallel with similar efforts within the European Union.

128

Map 3. The project Visions and
strategies around the Baltic Sea 2010
is a cooperation between the Ministries
of Planning in all countries in the
Baltic Region. It was created in 1992
through an initiative by the Swedish
Minister of planning, Gorel Thurdin,
and has a secretariat in Gdansk,
Poland. A first report on infrastructure
and spatial coherence deals with urban-
ization, communication, and energy
supply. The strategies for developing
the railroad and road networks are il-
lustrated on the maps. (Source: Visions
and Strategies around the Baltic Sea
2010, Karlskrona.) 111.: Radoslaw
Przebitkowski



The ministers agreed and created VASAB 2010, Visions and Strategies for the
Baltic Sea Area, lagging two years behind the European project which was aim-
ing at coordination by the year 2008. The secretariat of VASAB has its site in
Gdansk, Poland. The area that VASAB is looking into is partly larger and partly
smaller than the one covered by the Helcom Convention. It extended further
north, to Murmansk, and further South, into Germany. It was the area consid-
ered the most relevant for spatial planning.

Also, the following meeting on the level of Prime ministers of the region
in Visby in May 1996, dealt with the developmental issues. The ministers then
agreed on the creation of an Agenda 21 for the BSR, the Baltic 21 to support a
sustainable development in the region along the principles laid out in the
Agenda 21 Document from the Rio conference. The Baltic 21, it was agreed,
should address seven sectors: industry, energy, transport, agriculture, forestry,
fishing, and tourism. In addition, spatial planning with VASAB as the respon-
sible actor was added. Later on, the new sector of education and so-called joint
actions have been added to the Baltic 21 process, to make it a very comprehen-
sive programme for addressing issues of sustainable development in the region.

It is clear that improvement of the environment is a very basic component
in the Baltic 21 activities, as is proper resource management. But in the longer
term, social and economic development will have an equal weight in the agenda.
The Baltic 21 co-operation has the potential to become one of the most forceful
tools in making the Baltic Sea Region a region of co-operation. It should be
recognised that in this respect the BSR is rather unique in the world. No other
international region has entered such a process. There are only formal agree-
ments in some regions, e.g. in the western Mediterranean, but nothing as con-
crete as the Baltic 21.

11. The environment of the Baltic Sea region
Environmental protection is an important concern in planning. It is natural

that regions defined by geographers are relevant to environmental protection. The
common water -a river, a lake or a sea - receives pollutants from the entire drainage
basin and if the inhabitants wish to protect their common water they have to co-
operate. Even if you yourself do not pollute but your neighbours do, your water
will still be polluted, or, as most often stated, pollutants do not recognise state bor-
ders. However, they are often stopped by borders between drainage basins.

Water is relevant for pollutants in many ways. Pollutants sooner or later end
up in water, since either they are emitted with waste water, they leak from land
to water, or they are washed out from the air with precipitation, rain or snow.

The common water, the Baltic Sea, was also a priority when, in the first
moments of the systems shift in 1990, the Swedish and Polish Prime ministers
invited all states around the Baltic Sea to a meeting to support and extend the
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co-operation in the region. One important result was a rapid improvement and
extension of the Baltic Sea Convention. The new Convention, signed in
Helsinki in 1992, included a much larger portion of the drainage area of the
Baltic Sea. This is a major step forward for the protection of the environment.
After all, at least 95% of the pollutants in the Sea come from land and to im-
prove the water situation, it is necessary to come to grips with the root causes
of the pollution, that is activities on land. A large program started to remove
132 identified "hot spots", the worst polluters, in the region. The major banks
in the region were engaged to finance the implementation of this programme,
which was planned for 20 years, that is up to 2012, and to a cost of some 20
billions of Euro. In 2001 it is fairly well on the way and some 30% of the money
has been invested and 20 of the hot spots removed.

Concern for water
The concern for water is thus well motivated. Water, clean water, is very important to people

in all kinds of life situations. Interviews with even poor inhabitants tell us that they are willing to
pay quite a lot if they would be given better water. It is reflected by the fact that more than 90% of
environmental investments of the newly independent states in the Baltic Sea region after the systems
shift were used to improve water, either waste-water treatment or water provision.

Further initiatives for environmental protection in the Baltic Sea Region
include the work within the UBC, Union of Baltic Cities, educational activities
in the Baltic University Programme, the school project called BSP Baltic Sea
Project and several projects run by non-governmental organisations co-ordi-
nated by the so called Coalition Clean Baltic, CCB.

Co-operation for environmental protection in the BSR has a long history
compared to other areas of the world. Another long term co-operation exists
around the Great Lakes in North America. Later projects have been started in
a series of regions around the world, in the drainage basins of seas or rivers.
Too often they have been prompted by environmental disasters or, in general,
deteriorating environmental situations. Thus the situation in the Black Sea,
where such a co-operation started after the systems change, is environmentally
in a very bad situation. An important reason is the invasion of foreign species.
The Rhine river was the scene for a major outlet of toxic chemicals from a
Swiss factory 20 years ago. This led to much improved co-operation between
the five states along the river, which today has resulted in a considerably cleaner
river. In general, we might observe that such pollution events which may be
very destructive for those living downstream of the outlet, do not often lead to
conflict or re-compensation claims. Typically, they instead lead to an increased
co-operation, development of protection measures and improved environmental
safety, e.g. through monitoring schemes and alarm routines.

On the global scene, the United Nations Environmental Programme, UNEP,

130



has taken a lead to start activities all around the world. Thus a monitoring and
evaluation project was started in 1999, addressing the 66 water areas. The au-
thority working with the project, called Global Initiative for Water Assessment,
GIWA, has its headquarters in Kalmar Sweden. GIWA started its assessment
work with the Baltic Sea.

12. Resource use
How do we know if a society is sustainable, or how sustainable it is? A

judgement on this topic should be done using measures, or indicators of sus-
tainability. Such indicators have been developed for a series of sectors, but often
they are not easy to interpret. In practice, questions of resource management
dominate. It is clear that use of non-renewable resources is not consistent with
sustainability. It is also clear that linear resource flows are not consistent with
sustainability either. Thus fossil fuels, such as coal, oil and gas, need to be re-
placed by e.g. biomass and hydropower, and likewise linear flows of nitrogen
and phosphorus in agriculture have to be replaced with recycling of such re-
sources. Accumulation of carbon dioxide in the atmosphere, which is a conse-
quence of the combustion of fossil fuels, leads to global warming, and linear
flows of nutrients in agriculture, lead to eutrophication of waters, e.g. the Baltic
Sea itself. The environmental consequences are thus serious, and will, in the
longer term, have economic and social consequences.

So how sustainable is the Baltic region, especially when compared to other
regions in the world? The Baltic region is rather well provided with energy re-
sources. Not all of them are, however, sustainable and renewable. Coal was
used as mining developed in Polish, Czech and German areas in the south, while
forests were the main energy resource in the north. Estonia has long since been
independent energywise due to its oil shale mining. Around 1900, hydropower
plants and adjoining large reservoirs were built in the northern part of the region.
The rapid expansion of energy use occurred after World

War II, with imported oil as a main resource. Norway later became the main
provider of oil in the west and Russia in the east of the region. The use of fossil
fuel slowly changed character as coal was substituted by oil and oil by natural
gas. In particular Sweden, but also Germany, Finland and the earlier Soviet
Union, developed nuclear power to decrease their dependency on fossil fuel.
In Norway, Sweden and Finland renewable resources account for some 50% of
the energy budget, while in e.g. Poland it is close to nothing, while Denmark is
improving due to increased use of wind power.

The first report from the Baltic 21 project was published in early 2001 with
values for a series of indicators. On a world scale, Colombia University in New
York compared 150 countries. Generally, by these measures the Baltic Sea region
is doing well, with Finland, Norway and Sweden as No 1, 2 and 4 on the list.
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The Baltic states are in the first third of the list while Poland does not score well.
The list is based on an average of 30 indicator values for each of the countries.

The work cited should be understood as a first effort to estimate the state
of the world and its regions from a sustainable development point of view. Even
if the results are thus approximate, it is clear that there is a long way to go.
Globally it is estimated that resource use will have to decrease to half to achieve
sustainability. In the industrialised countries, this factor will be much larger, a
factor of ten has been mentioned, to be on a sustainable level if the world as a
whole should have an equal resource flow. This is not at all the situation today.
Regardless of this rather bleak picture of what is needed, it seems clear that the
Baltic Sea region is doing very well compared to other regions in the world. A
whole series of interesting projects in the region point to a considerable capacity
to improve.

13. Epilogue - regionalisation as part of globalisation
Let us return to the question of how regions are formed? We may ask if re-

gions are naturally given entities or if they are constructed or invented by those
living in them. Geographers and biologist would say yes to the first, they are
given by nature. But also those dealing with economy, culture, peoples, lan-
guages etc would see them as factual, given certain criteria. One obvious such
criterion is identity. If identity is the criterion, then regions will be of very dif-
ferent size depending on which parameter is studied.

Social scientists may see regions as areas of communication, that is areas
that have more communication within them than with the outside world. It is
partly connected to the units of classical regional development which are
smaller than the national state but larger than the local society. These regions
are areas where people work, consume and find social contacts. Authorities
think in terms of economic development, schools, social services and health
care etc when it comes to such regions. They certainly have more communica-
tion within themselves than with the outside world. However, this may also be
true on a much larger scale. It is so, for instance, for Europe and even more so
the European Union. Such communication may be defined in economic terms
more easily, trade, investments etc, but also in e.g. travel and tourism.

There is a third way to define a region. I will simply call these common in-
terests and responsibilities. We have pointed out two such reasons, environ-
mental protection, especially the shared water, and the shared security. Regions
formed for these reasons exist in many places in the world, and several exam-
ples were already given above.

Where do we find the Baltic Sea region in this panorama of types of re-
gions, and approaches to regional studies? As in most regions it is not only one
dimension that we see. The common interests and common responsibilities
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clearly dominate in the BSR at present. Efforts for co-operation are mostly con-
cerned with environmental protection, and creation of security. Economic co-
operation is steadily increasing but is very far from the trade patterns in e.g. the
European Union. In an historical perspective we see much common history,
politics, and culture. But as the region has been divided a very long time these
facts are more theoretical than alive. The very different historical and present
experiences we have in the various places in the Baltic Sea region, of course
mostly east and west, make us strangers to each other. From this point of view
the region needs to be re-established.

The process of regionalisation is naturally discussed in the context of glob-
alisation. Much has been written on the topic of globalisation, and it has been
described as a process where common cultures, values and markets eventually
encompass the entire world. Coca-Cola, pop music and the trans-national com-
panies are seen as part of globalisation. There are definitely aspects of the glob-
alisation process that fit in region building. Firstly, globalisation is a long term
process, which slowly includes continuously larger areas. It has been going on
for at least two generations, or one may even count it from the beginning of in-
dustrialisation. Also, regionalisation has this character of enlargement of an
originally smaller area. In globalisation, Europe and the USA took a lead. In
the Baltic regional context, one may point to the Nordic countries as a core
from which the larger area is established, although this is not uncontroversial.

Secondly, globalisation is driven by communication possibilities and mar-
ket expansion. The same process is seen in the regional context.

Thirdly, globalisation is clearly seen to consist of several stages. Some of
these were early such as the spreading of science and technology. Others were
later such as the spreading of common media. Between them is the spreading
of international economy, language, and cultures. We see similar aspects in re-
gionalisation, e.g. on the economic scene with the establishment of international
power companies or banks which are present in all countries in the region. We
see less so far of the common language and culture, although it is clear that pop
music, movies and other cultural phenomena are spreading regionally.

Fourthly, globalisation goes together with a strengthening of local cultures
and a weakening of the national state. This process of stronger local cultures is
interesting to observe in the European union expansion. It is also directly sup-
ported by the Commission. As a fifth point, globalisation slowly approaches a
system of global governance. This includes international conventions in a series
of areas, global institutions such as United Nations, and the first signs of a
global world order with the Peace Court and more recently the ICC, Interna-
tional Criminal Court. The building of such common institutions in the region
has been a major aspect in the discussion above.

Regionalisation is in this way a local aspect of globalisation. The develop-
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ment of regional co-operation around the Baltic Sea is boosted by thousands,
or even millions of individuals who conduct projects on scales from personal
to governmental. The interest, will and enthusiasm for the common project "de-
veloping the Baltic Sea region" cannot be denied. This is in itself worth study-
ing, getting involved in and enjoying as an important and meaningful part of
the lives of those people in the area around the Baltic Sea.
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ON THE EMERGENCE OF THE BALTIC SEA 
REGION AND THE READING OF THE BOOK
Witold Maciejewski

1. Culture and territory or how do regions get to the world?
Our planet Tellus, as pictured in the logo of the Baltic University Pro-

gramme, has been divided innumerable times by peoples claiming their right
to territories. Territory is, besides language and religion, part of the collective,
ethnic identity. "Our country", the fatherland (fosterlandet, ojczyzna, poguna,
mean maa, Vaterland etc.) is marked on the map and in our mind as a distinct
part of the world we have a special relation to. Not only the peoples who are
settled from time immemorial consider themselves to possess their territories;
the nomadic tribes also have a notion of their own territory, however much these
two can be different. Ethnic cultures include the primary notion of territory.
States are considered generally by politologists to be the bearers of cultures,
something which is, however necessary, a crude simplification. The third salient
marker of identity - religion - is recognized by several authors as uniting cul-
tures in larger structures, called civilisations. Civilisations constitute their own
areas that include the territories in possession of ethnic cultures. That is why
the world is considered by many to be divided into a few dominating civilisa-
tions: Western (i.e. Catholic and Protestant), Orthodox, Islamic, Hinduistic,
Confucian, Buddhist and others.

However, religions are not the only factors uniting the peoples into larger
communities (and, be sure, discriminating these communities from each other at
the same time). Cultures and civilisations produce ideologies, myths, ideas and
intellectual streams interpreting and organizing the world we live in. Some of
these form frames of reference of more universal value. Multiculturalism and plu-
ralism, ecologism and globalism, democracy and subsidiarity, market economy
and solidarity definitely belong to the valid pattern of thinking, created certainly
inside the Western civilisation. All of these are based upon internal criticism of
European culture, proclaim the value of openness and tend to cross barriers shaped
by the local ethnic cultures. Consequently, the ideologies, constructed upon these
values, also need their own territories. This is the way regions are procreated on
and that is also why the essence of regions consists of the fact that their boundaries
are not kept within the frontiers of states, cultures nor civilisations.
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Origin of the word region
The very word region belongs to the so-called internationalisms or all-European loans and

appears in all languages of the BSR. It is derived from Latin regionalis and related with regio 'di-
rection, borderline' and regere 'to lead, direct, govern'. The notion includes then two relevant se-
mantic items: a more primary, spatial item, and a metaphorical component, implicating a sense of
power. Both aspects are relevant for the present description of the Baltic Sea Region.

Essentialists and constructivists
The debate on regions, as presented by the textbook, is inscribed in much broader, method-

ological contro-versy between essentialists and constructivists. According to the first standpoint,
the territories - fatherlands, regions, and others - exist as physical facts, created by objective
processes. The essentialists define their task as a description of an existing reality; regions are given
by nature and history. Natural properties of regions determine the inhabitants, who live in a special
relation to the territory in their possession. Nations are believed to be equipped with their specific
mentalities. Roots of this attitude are to be found back in the Post-Romanticism and more specifi-
cally, in the French tradition of regional studies, established by the school of Pierre Vidal de la
Blanche.

The opposite standpoint stresses that regions exist in double meaning: primarily, they exist in
our mind, i.e. they are our mental constructs, which are projected on physical map. The construc-
tivists ask then questions, concerning both the mental and physical realities, claiming that regions
and territorial identities are inventions derived from culture. The constructivist attitude in regional
studies is broadly represented among contemporary researchers; one of the most quoted theories
in this spirit was introduced by the Finnish geographer Anssi Paasi in the 1980s. Both attitudes are
represented in this textbook.

Theoretically, the areas, their extension and number of regions are unlim-
ited. However, all creation needs justification in order to be saved from the
Ockham razor, cutting off the unnecessary beings. Therefore the goal of the
textbook presented is to deliver reasons for distinguishing one of the Europe's
macro-regions.

2. Defining the Baltic Sea region (the BSR)
To the outsider looking in, the Baltic Sea region should be a distinct,

sharply separated natural area, consisting of the water-filled space in its centre
and adjacent lands around the Sea. The problem arises however when the sec-
ond component is to be defined.

•  In 1992 top politicians from several countries established an infrastruc-
ture, named the Council of Baltic Sea States, probably the most powerful body
of the region. The Council is composed of Denmark, Estonia, Finland, Ger-
many, Iceland, Latvia, Lithuania, Norway, Poland, Russia, Sweden and the Eu-
ropean Commission. In addition France, Great Britain, Holland, Italy, Ukraine
and USA received status as observers. This composition implies that the BSR
was comprehended by the top representatives of the countries listed as an area
linked to the neighbouring North Sea region and, possibly, to the White Sea re-
gion (the Barents region).
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•  In 1998 the Euroregion Baltic was established by the littoral municipal-
ities of Denmark, Latvia, Lithuania, Poland, Russia (Kaliningrad) and Sweden.
Links of cooperation are, not surprisingly, closest between the littoral cities.

•  In 1974 the Convention for the protection of the Baltic Sea defined the
BSR from the ecological perspective as the water drainage area of the Baltic
Sea and this is the very point of departure for the Baltic University Programme
since the first activities in 1990.

Apart from these, the BSR is often associated with the so-called Balticum,
corresponding to the territory of the three "Baltic states" (Latvia, Lithuania and
Estonia). In addition, there are more than 30 governmental and non-govern-
mental organizations connected to the Baltic Sea and some of them have their
own notions of the region.

The Baltic Sea Region has, then, been defined differently depending on the
goals of its creators, historical associations, ideological, political or practical
grounds. The result must look quite amorphous and any possible attempt at re-
defining the Baltic area to provide it with sharp boundaries seems to be bur-
dened with the weakness of arbitrariness. However, a necessary, more prudent
proposal, related to the ecological way of thinking, distinguishes between a core
region, composed of the countries situated in their entirety within the water
drainage area or directly adjacent to the coastal line, and external surrounding
countries (the hinterland) possessing more or less extended parts of this area.
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The BSR as defined in this prudent way, must be seen as a diversified area:
•  Politically, it belongs to nine "coastal states" and five "hinterland countries",
•  it is inhabited by almost 85 million people, which means that every tenth

European lives in the BSR.
• These 1.34% of the total world population deliver about 10% of the global

industrial production. Most of the Baltic people live in 60 metropolises, half of
which have their own airports. About 130 thousand ships harbour in the Baltic
ports every year.

•  The BSR is also a meeting point of two "hard" security systems: NATO
(Czech Republic, Denmark, Germany, Norway, Poland) and the security al-
liance created by Russian Federation and its partners. Apart from this, two states
(Sweden and Finland) are neutral.

•  The recent trends to integration have split the region into a western part,
leaning towards integration with the European Union or already integrated,
and the eastern group of states (Russia, Belarus and Ukraine), seeking their
own way.

Although the all above-mentioned notions do not comprise any precise def-
inition, all of them include common negative characteristics. Thus, the region
builders plan to construct neither a military block, nor an economic or political
union around the Baltic Sea. No outer demands or restrictions that would force
anybody to build up any "hard" organization are available either. The Baltic
Sea region is a "soft" invention which may be provided with qualities that agree
with the best knowledge, experiences and wishes of the parties involved.

3.  Diversity
DIVERSITY of peoples, religions and languages, considered as a specific

feature of the Baltic region, is generally held to be an important, universal value.
The Baltic region is a meeting point of four Christian faiths (Catholicism, Or-
thodoxy, Protestantism and Uniatism). The 14 countries around the Baltic Sea
are in possession of two civilizations of global relevance: the Western Christian
and the Orthodox. The Southeastern sub--region is also a historical nest of Jew-
ishness. Several minority religions, such as non-conformist Protestant confes-
sions, Karaims, Islam, Armenian Orthodoxy and others are represented
alongside the dominating churches. From the point of view of ethnology and
linguistics, the historic peoples of the Baltic represent about at least 30 different
ethnic groups (immigrants from outside the region not included).

Cultural diversity is a source of ideas, inventions, habits, rituals and arts.
Peoples have a right to their views, beliefs and ways of life. These characteris-
tics shall be treated equally; acceptance of cultural diversity is the corner-stone
of human rights and democracy. Ethnic cultures enrich the universal human
culture, providing it with variety of proposals about how to live and how to

139



solve common problems. Linguists who follow the so-called Sapir-Whorf hy-
pothesis argue that each human language reflects a separate, specific way of
thinking, a separate universum. The opposite notions, cultural homogeneity,
mono-culturality and mono-ethnicity, imply the impoverishment of culture
which, similarly to the impoverishment of biological species may lead to the
degeneration of societies.

On the other hand, the peoples are also in competition and rivalry with each
other. Diversity may then be a source of conflicts. The recent divisions of the
BSR - the division between security systems, division between the European
Union and the remaining states, between more and less successful market
economies and democracies - seem to follow a thesis spread by politologists
(Samuel Huntington and his followers), claiming that the superior divisions are
in reality located between the dominating global civilisations. In the case of the
BSR it affects the so-called West and Orthodoxy. If it can be held as true, con-
structing a region, situated exactly in-between two opposite systems of values,
political and "hard" security structures, acquires a special importance for the
parties involved. Junctions or crossroads are namely especially exposed to con-
flicts, and conflicts between civilisations are considered more serious than these
within a civilisation.

Diversity then, is a serious matter; it can enrich the peoples of the Baltic or
cause conflicts, even involving parties distant from the region, something which
has already happened in history.

4. Rethinking the BSR in cross-disciplinary perspectives
The cross-disciplinary perspective, programmatic for works published by

the Baltic University, appoints diverse theoretical patterns of description and
analysis. The idea of interdisciplinary studies is to cover the subject as com-
prehensively as possible, to study and present it as seen from different points
of view. Meanwhile, those different perspectives can be too distant from each
other and, as a result, incompatible. Thus, some important conclusions need
mutual confrontation and comments, especially in cases of inconsistency or
contradiction. How, then, do the authors understand their task? Generally, as-
suming that diversity is the characteristics of the Baltic Sea Region, they have
three ways to choose:

• If diversity were the only salient feature of the Baltic Sea Region, the
analysis should be driven towards stressing country-, culture- or nation-specific
characteristics. In this case the present book would give a survey of, for in-
stance, country and people descriptions.

• Another, opposite way is to search for possible common traits in order to
find a more universal, holistic characteristic of the region. A local, Baltic ho-
mogeneity is to be assumed and demonstrated.
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• The region can also be analysed as a specific case, subordinated to some
general rules, held relevant and non self-evident by humanities and social sciences.

The authors have followed these three methods and, moreover, some of
them supplied the studies with proposals, projecting a desirable development
of the Baltic community. When accepting the functional, ecological BSR as the
point of departure, the authors of the textbook took the task of re-interpreting
the region in terms of broad defined culture. This work completes the circular,
intellectual process of region creation: ecologism and other, more or less prac-
tical or political reasons are parts of culture, probably ideologies, which are to
be set up back in the frame of culture.

4.1. History has been given a re-valuated role and changed apparatus during
the last fifteen-twenty years. Post-modernism has questioned the very meaning-
fulness of notions comprehended as self-evident some years ago; such central
concepts as "the historic process" and "objective development" have lost their
previous explanative role. There are only texts which are relevant, history exists
in stories and memories, according to the post-modern way of thinking. The
changed methodological pattern allows one to see history liberated from national
narratives, but it allows also the questioning of the very existence of facts.

The position taken by the author of the first section is a compromise be-
tween more traditional methodology and post-modernism. Kristian Gerner de-
livers a report on the region's history, assuming that there are objective
constraints behind the story telling. When attempting to define the "Baltic iden-
tity", the author follows the second way listed above. Different ethnic histories
and views on the same historical issues, treated from a necessary distance, are
juxtaposed with each other. Due to this method several events, central to the
national histories, appear to have quite opposite symbolic value (cf. interpreta-
tions of the Battle of Tannenberg/Grunwald, the treaty of Kiejdany, the Swedish
"Deluge" and so on). This is one way of making the particular national narra-
tives com-patible. The comparative view also allows one to discover unexpected
parallelisms between the particular histories (such as, for instance, the history
of Sweden and Poland-Lithuania during the 18th century).

The regional history appears divided in two parts: the earlier, up to the first
decades of 18th century, was dominated by quite salient actors: the Vikings, the
Hansa and the Swedish empire. These have not been replaced by other, equally
dominating powers for the last three hundred years. This thesis finds an extensive
illustration in the study on arts by Andrzej Woziriski (in the section on culture).

However, as the collective Baltic history with no ethnic subject does not
have its own symbols and values, it cannot be constructed in a similar way to
the particular ethnic histories we are used to. The collective history can be re-
ferred to the space in between the narratives. This space has been filled by com-
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petition, antagonisms and rivalry, but also by trade (the Hansa), long periods
of peaceful co-existence, the exchange of people and ideas. Links of co-opera-
tion and competition are grounds for networks, which desirably, in the time to
integration, create the collective, ethnically composed subject of the Baltic's
own history.

Thus, when analysing the macrohistory of the region, we can see how our
local, particular views become inadequate if we try only to understand the past
as a common legacy. Ethnic myths behind our particular histories certainly unite
us as groups of people but, on the other hand, our myths also deliver maligned
images of other people. Revising our own images opens the way towards more
freedom; creating a distance to our common history liberates us, or - at least -
makes us less prone to being used as a means of ethnic hostilities. This is also
the message of sections, dedicated to the multi-ethnic composition of the Baltic
countries.

4.2. Our views on history and ethnicity are parts of our culture. Culture de-
termines our mentality and our behaviour; we do not and cannot exist outside
of culture. But, what was said about history is also true when speaking more
generally on culture. Cultures both unite and divide us, but we are also becom-
ing aware that culture is our human invention. This revelation may also protect
us when, provided with moral and intellectual qualities, we find ourselves in-
volved in clashes of cultures. These are experienced every now and again in
our more integrated Europe.

Diversity of ethnic cultures in the region seems to confirm the thesis of di-
vision between the dominating civilisations, but the authors of sections on cul-
ture and language offer a more subtle analysis. Three or four different cultural
zones (or sub-regions) are distinguishable with respect to social capital and val-
ues declared to be held by the Baltic societies, according to the study of Thorleif
Pettersson. Linguistic, religious and political features discriminate the region
in a parallel way, in part overlapping the distinctions based upon axiology. The
result is that probably the most homogenous sub-region in all respects is Fenno-
Scandia, with Finland being a kind of linguistic outsider. The Nordic countries
have much in common with the other Germanic-Protestant countries, the Anglo-
Saxon world and even Japan, while the societies of the previous Soviet empire
are divided into two or three groups, each of them being part of a broader, cul-
tural context, external to the BSR. Poland, which is the most populated country
of the BSR, shows itself closer to be Portugal on the "spiritual" and social plane
than to its eastern ("Orthodox") physical neighbours. As seen from the global
perspective, the BSR looks rather like a meeting point of extreme European
cultural provinces than a part of Europe with its own, local identity. Jn addition
to that, the Baltic network for cultural exchange seems to have quite extensive
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gaps, as is reported by Bernard Piotrowski. Thus, studies on social capital and
traditional-conservative values offer results, which are generally contravene of
the thesis on a culturally united Baltic Sea Region.

The study on languages contributes even more arguments to the statement
that the BSR does not form any simple model of cultural unity. The underlying
divisions are analysed from the point of view of historical linguistics and from
the geographical perspective. The conclusion is that the main, historic commu-
nicative communities are sharply isolated from each other. The linguistic di-
versity of the Region, where more than forty historic languages are spoken, has
been alleviated by the extension of English, used as a regional language to an
ever increasing extent. The uniting role of this global language, foreign to every-
body in the region and therefore relatively free from the function of an ethnic
symbol, is matched by a process of diversification on the level of minority lan-
guages - both the historic languages in the region and the so-called "home lan-
guages", used by recent immigrants. Special attention is paid to the endangered
languages and language planning for the historic minority languages (Kashu-
bian, Karaim, Meankieli, Romani, Saami, Upper and Lower Sorbian, Yiddish),
and support for the "home languages" (the register of these includes more than
two hundred and fifty ethnolects). Generally, the sta-tus of the minority lan-
guages is improving, thanks to official protection.

On the other hand, however, the divisions built on self-expression seem
not to correspond to conclusions of reports on democracy, social conditions and
economy. In other words, the map of successful transformation of economy and
political systems does not exactly overlap the map of divisions built on social
capital and declared values. One presumable explanation of this inconsistency
might be that the self-expressed awareness of the Baltic peoples does not follow
the processes of rapid changes in politics and economy. Apart from that, as
stated by some authors, the young generation declares beliefs of higher degrees
of adequacy. Thus, the perspective of a culturally united region does not seem
to be totally unrealistic, the more so as English is about to become a true lingua
franca in the region.

4.3.  Political systems with democratic qualities have been built (or recon-
structed) in almost all countries around the Baltic Sea, more or less successfully.
The democratic institutions in the Southeastern Baltic provinces have generally
grown stronger. Current obstacles in building civil societies in the "new democ-
racies" seem to be commented on rather in economical and social terms than in
terms of the legacy of communism. Churches and religions have also sought
their place in the new reality and developed towards defining themselves as
parts of democratic systems.

Analysing deviations seems to be more important today than explaining
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the grounds of democracy, which is a compulsory subject in the region's
schools. That is why a considerable amount of space has been offered for the
description of corruption and malfeasance, i.e. deviations, that erode the peo-
ple's confidence in the democratic system. Statistical reports from the BSR in-
dicate a quite visible division between the honest North (with Finland, the
"cleanest" country in the world) and the relatively corrupt Southeastern sub-re-
gion. Corruption seems to have a long tradition and possibly even forms a kind
of negative social capital (the earliest record of corruption known to the author
in the Baltic Sea region is Das Marienburger Tresslerbuch derjahre 1399-1409,
published in 1896 by Erick Joachim in Konigsberg, reporting bribes paid by
the Teutonic Knights during these years). The advanced form of this deviation,
the state capture, described by Li Bennich-Bjorkman, appears when illegal or
informal groups interfere in law formation processes in what is ostensibly a
democratic country.
Precedents of this most
dangerous deviation may
also be indicated in the
history of the BSR - the
failure of the Polish--
Lithuanian Noble Repub-
lic (1569-1795) and the
ensuing partitions of the
country have been docu-
mented and analysed in
terms of state capture by
Polish historians, possibly
without using the very no-
tion.

4.4. The ethnic diver-
sifying of the BSR coun-
tries is an ongoing
process, caused by inte-
gration and migrations.
The ethnic, linguistic, reli-
gious and social maps of
the region have been ex-
tensively changed during
the postwar period. Coun-
tries with generous immi-
gration policies - for
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instance Sweden - have quite numerous groups of citizens of foreign origin.
Some of the newly established Baltic democracies, especially Estonia and
Latvia, have inherited their ethnic composition from the not lamented Soviet
Union. Poland with its twenty historic minorities, each group being relatively
few in number, only recognised in 1990 the very existence of Germans within
its borders. Generally, during the years after the fall of the Soviet Union, no se-
rious conflicts, based upon ethnic hostility, have taken room in the region - on
the contrary, the Baltic peoples have probably started harmonising their ethnic
relations. The legal preconditions for ethnic, religious and linguistic minorities
have also been improved. Anti-Semitism has not developed as a factor of po-
litical significance either.

The section on minority and majority cultures by Harald Runblom and
Hans Ingvar Roth reports on changing relations between majorities and minori-
ties. Tolerance and acceptance, which are the central, traditional key concepts
regulating desirable attitudes towards "the others", seem insufficient today. The
European institutions recommend an active protection and support for minori-
ties, as ethnic diversity is being recognised as the richness of Europe. New ideas
of multiculturalism, created and implemented originally outside the Baltic re-
gion, may change the traditional pattern of majority domination.

Multi-ethnicity is discussed in several chapters throughout the book against
a background of other problems. Ethnic frictions in Estonia and Latvia are noted
and commented upon in the sections on culture (Michat Buchowski), languages
(note the multilingual society by Sven Gustavsson), democracy (Li Bennich-
Bjorkman) and social conditions (Marina Thorborg).

A general conclusion may be that the BSR countries are about to re--define
themselves, adopting the model of pluralism and multi-ethnicity instead of the
traditional national--state identity. This process brings a newly evaluated view
on ethnic histories, recognition of faults and, in several cases, crimes and mur-
ders committed during and after WWII. Although the spiritual reconciliation is
an ongoing process, not all the nations are ready today to clear their own past.

4.5. Preconditions for the Baltic security community, as projected by Karl
Deutsch and the authors of the section on peace and security, have undergone
remarkable changes during the last ten years. The development of the entire re-
gion has surprised its commentators once again. It has been determined by
trends arranged in a predominantly "vertical" way, i.e. in parallel with the East-
West axis. The Nordic dimension has been strengthened in respect to the three
Baltic republics, especially Estonia. Integration waves have divided the region
into new parts in respect to two main organisations:

•  The European Union (1. the EU members: Denmark, Germany, Sweden,
Finland, 2. the applicants: Estonia, Latvia, Lithuania, Poland and 3. the non-
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EU members: Belarus and Russia)
• The NATO pact (1. the NATO members: Denmark, Germany, Poland, 2.

countries waiting to join: Estonia, Latvia, Lithuania, 3. the neutral states: Fin-
land and Sweden),

•  Belarus and Russia, in union outside the main stream of European inte-
gration. At the present time, developments have brought the improvement of
relations between almost all the countries of the Baltic. However, humanities
have a low power of predictability, if any at all. Humans are creative and there-
fore unpredictable; they still bring new inventions, both good and bad and ter-
rible. The terrorist attack against the identity symbols of the United States on
September 11th, 2001 changed presumptions of security patterns for the whole
world. It would be unrealistic not to hypothesise on the possible consequences
for the BSR, as the monitoring of radical fundamentalist movements, drug busi-
ness, trading in arms and mafia activities is probably about to be much strength-
ened. Regions with diversified security systems are probably going to be forced
to revise their politics in these fields, as neither the existing "hard" security sys-
tems nor the "soft" security patterns seem to be able to stop terrorism. The very
meaning of the "Nordic Peace" may then also be perceived as inadequate, al-
most immediately after its emergence. Unfortunately, the superficial thesis on
the clash of civilisations is gaining territory, just because it creates an image of
the enemy which is easy to understand, recognise and pick up by the mass
media.

4.6. Sections on social conditions and economy are dedicated to problems
of general and regional relevance, such as demographical structure, unemploy-
ment, education, inequality of the sexes and the integration of European econ-
omy. The perspective is concentrated mainly on the ex-communist states and
most of the authors represent the Nordic point of view. Both the process of tran-
sition as such and the economic theories on it are analysed with a quite moderate
deprecation of the dominating doctrine of liberalism.

Economics is a discipline using a language dealing with stochastic
processes, and that is why it is overtly similar to sciences. But, on the other
hand, its predictions are based upon interpretations of the behaviour of humans.
That is why economy is also close to humanities and ideologies. Generally
speaking, the economic predictions should be more adequate when referred to
stable cultures - in the case of our region - to the Nordic coun-tries, where the
reactions are much more predictable than in the countries facing changes which
previously had not been experienced at all. Thus, it must be true that receipts
on successful transformation offered to the ex-communist countries in the 1990s
were based merely on ideology than on experience and, as seen in retrospect,
were defective.

146



According to the view presented by Hans Aage that run contradictory to
broadly asserted opinions, communism did not so much collapse because of its
own inefficiency, rather it was dismantled. Faith in liberalism and private ac-
tivity, steering the transition, may have even resulted in the fact that about 30%
of population in ex--communist countries lives below the poverty line.

The new poverty and social segregation in the Nordic countries, on the
other hand, seem to have quite different origins. The phenomenon is mainly re-
stricted to immigrants, as referred by statistical reports. From an anthropologist's
point of view, unemployment is, at least in part, caused by a pattern of thinking,
laying the ground for the social and cultural isolation of immigrants. According
to this, individual peopies are primarily seen as representatives of foreign,
monolithic cultures which are, in agreement with current political correctness,
to be supported and preserved (for details see Michal Buchowski's chapter on
culture).

This reasoning may probably be extrapolated and implemented in the dis-
cussion on barriers preventing enlargement of the European Union. Popular
support for enlargement has
declined gradually during re-
cent years, both in the united
Europe and in countries wait-
ing to join, and this is re-
flected in the current political
debate. As reported by Hans
Aage, besides the economic
and legal matters, one of the
central fears concerns the fu-
ture of the Union after en-
largement. Social and cultural
discrepancies are compre-
hended as a potential source
of conflicts that may - on the
one hand - lead to an undesir-
able political strengthening of
the Union, and or - on the
other hand - show themselves
too difficult to be handled on
a civilised way. In both cases
the ethnic cultures seem to be
comprehended as monolithic
and unchangeable, something
which corresponds neither to
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European experiences, nor to the declared high valuation of ethnic diversity
(cf. section on multi-ethnicity in this volume).

Culture-based presumptions are also reasons for economic inequality be-
tween the sexes and, according to Ingegard Municio, also judicial inequality,
incorporated in general constraints, defining citizenship. Extensive differences
between the Nordic and the south-eastern sub-regions are to be observed re-
garding the economic, social and political position of women.

The demographical development, analysed by Marina Thorborg and Gaiane
Safarova is generally characterised by increasing life expectancy and decreasing
fertility rates, combined with falling infant mortality. Declines in natural
changes are mitigated by immigration to some countries, although the general
tendency of population decrease is becoming more and more visible as in 2000
this also included Poland which, besides Denmark, Finland and Sweden had
had small positive rates of natural population increase for the previous years.
Several regions of north-western Russia are reported to face an unprecedented
process of depopulation.

The environment of the region is the object of main concern of several
courses offered by the Baltic University Programme. The present volume in-
cludes a rather optimistic report by Hans Aage, stating improvement in this area.

The social and economic problems of the region are identified however,
diagnosis and cures, suggested by the authors, seem to come apart in two di-
rections: the first, stressing the role of the state and the social infrastructure,
and the second, preferring individual, private activity. The contradiction reflects
a more global, ideo-logically based controversy that is not to be solved in this
volume (and, hopefully, not in others either).

5. Ground zero?
During its history the region has been divided innumerable times by peoples

claiming their right to territories. All the countries have changed their territorial
shapes, political and social systems, they have fought each other or collaborated,
some of them disappeared, and some re-appeared again. The development be-
came quite rapid after 1989. The fall of the Soviet empire, emancipation of for-
mer Soviet satellites, the rise of new states, reunification of Germany were
events that transformed the Baltic world.

The status quo created during the last twelve years is generally treated as
new and unprecedented. The pressure of topicality and concentration on polit-
ical issues means however, that a retrospective look on the Baltic may bring
some surprises. The movements of the Baltic peoples and their countries during
the 20th century seem to be governed by a gradual drifting - unaware in part at
least - "back" to the very old, prehistoric "homes". Namely, the contemporary
divisions cover approximately the map of main ethnic and linguistic divisions
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in 600, i.e. the status quo after the Great Migration (compare the status of years
600, 1914, 1937, 1945, 1991).

Today most of the main tribes are back in their old sites. Does the history
of our presence at the Baltic Sea end as a territorial zero-sum game? Are we
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conveyed by our ethno-centricisms in a much higher degree than we dare to
admit? Is culture that we have invented a cover for something else? Is the pre-
sented idea of a free, peaceful and harmonious region, created by good neigh-
bours, a new Utopia? However Utopias, if implemented, change reality. The
answer may come in some ten years. A new textbook on the Peoples of the
Baltic should be needed at that time.
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HOW TO CONSTRUCT A BALTIC HISTORY?
Kristian Gerner

In the Baltic drainage area, the three main currents of Christendom coexist
and confront each other, i.e., Orthodoxy, Catholicism and Protestantism. Fur-
thermore, in the southeastern part there is the Uniate Church, also called the
Greek Catholic Church. Before World War II there was also a strong Jewish
presence in the region. In addition, for fifty years, the secular religion of Marx-
ism-Leninism was dominant from Riigen to Viborg. In Russia it was the official
ideology for an additional twenty years before that, i.e. from the Bolshevik
takeover in 1917. With regard to views on the individual and society, the pattern
may be simplified to comprise only two varieties, the individualist Western
Christian, including the Uniates and the Jewish traditions on the one hand, and
the col-lectivist Orthodox and Marxist-Leninist traditions, on the other hand.
Historical structures have left traces both in the landscape and in language that
are still visible.

There are different collective identities in the Baltic Region. For most in-
dividuals, national identity is more important than a Baltic identity when it
comes to inter-state relations. However, politics in the contemporary Baltic area
is influenced by ideas of a European community. The notion of a Baltic Region
is included in the concept of the European Union. It is assumed by most politi-
cians and many scholars that all societies in the Baltic region shall and will con-
verge according to the West European example of representative democracy,
market economy and rule by law (Fontana 1995). The practical conclusion is
that the former communist states must conform to this Western "model". The
view of the future influences decision-makers and thus both politics and social
developments in states such as Poland, Lithuania, Latvia and Estonia.

1. Does history matter?
We are confronted by two different notions concerning both ontology, what

is real, and epistemology, what we can know. A cultural approach implies that
there are profound differences, rooted in history, between distinct societies. Tra-
ditions and habits are understood to be causal factors behind contemporary de-
velopments. Adherents of this view argue that history matters. A rationalistic
approach implies that all human categories behave according to the same prin-
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ciples. In this context, not history per se, but perceptions and understanding of
history "matter". In the former case, it is assumed that history is important in
its capacity as a causal matrix for contemporary behaviour. Concepts such as
'path dependence' and 'Sonderweg' (special track) are used in order to suggest
that the past has a direct influence on the present and the future (see box on pg.
86). In the second case, it is assumed that the influence of history does not come
from history as past reality, but from the past only as interpreted by contempo-
rary players. In their endeavours, which are principally rational, the actors can
be informed or motivated by their view of history or use "historical" arguments.

History relates to collective memory and identity. Societies consist of peo-
ple who are united by a shared identity, which separates them from other soci-
eties. The notions of "us" and "them" are fundamental in collective identity
building. The sense of shared identity is created by collective memory, i.e.,
something that the individual acquires by upbringing or by choice. A basic car-
rier of collective memory is language, the mother tongue. Another basic carrier
is ideology as a set of beliefs, attitudes and practices. Language and religion
are fundamental identity markers. They are usually called ethnic markers, be-
cause the idea is that the individual has them from birth, in their blood. This is
compatible with the concept of 'culture' as the basis for collective identity.

The third carrier of collective identity is territory, the landscape, both the
natural environment of society and the existing neighbourhoods. When related
to territory and not to ethnicity, collective identity has the connotation of civil-
isation, of civic society. If one declares that history is important, it is necessary
to keep the distinctions in mind. Is it about the "roots" and "institutions" of a
people and linked to the notion of factual history, or about shared memories
and interpretations linked to a certain geographical space and historiography?

If we suppose that there is a Baltic Region, how shall we give it a history?
By telling the stories of the different contemporary states existing there today
or of the different nations, defined according to the criteria of language and
customs? Does Sweden have a history? Do Swedes have a history? The same
goes for Latvians, Danes and so on.

The ideology of the Baltic University Programme requires the construction
of a Baltic history that "matters" today in the respect that it promotes social sus-
tainability in the Baltic Region. However, the concept 'Baltic history' is not easy
to define. If one writes the history of the Baltic Region, it is obvious that the point
of departure must be territory. There is not any self-conscious 'Baltic' people.

During the last 450 years the shores of the North and the Baltic Seas have
been inhabited by Protestants. Lithuania and Poland, both Catholic countries,
were almost landlocked behind Protestant Germans until 1945. Although the
Russian Empire acquired all territory from the Tornio river to the Nemunas
river during the eighteenth and nineteenth centuries, both the Russian language
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and the Orthodox religion remained rather insignificant in the Baltic Region in
the narrow sense. That is, until the Russification policies were introduced in
the late nineteenth century. In spite of Russia's rule over the Baltic provinces
and Poland in the eighteenth and nineteenth centuries, it is only between 1945
and 1991 that one can speak of a culturally specific Russian presence in the re-
gion. St Petersburg, founded in 1703, certainly was Russian, but above all it
represented European civilisation in general. Its culture was intimately related
to that of the Netherlands, Germany, Poland, Finland and Sweden. Except for
the language, there were not any specific 'Russian' characteristics in the Petrine
state as such, although the society at large remained specifically Russian.

2. Defining the Baltic peoples
All this causes an intriguing ambiguity in our time when it comes to defin-

ing "Baltic" peoples. The Scandinavians, the Germans, the Finns, the Estonians
and the Latvians are Baltic without question. This cannot be said unequivocally
of Russians, Poles and

Lithuanians and not at all of Belarusians and Ukrainians. However, both
because prominent individuals from the latter states clearly express the wish,
on behalf of their nations, to be counted as belonging to the Baltic Region, and
because of the ideological goals of the Baltic University Programme, these peo-
ples are included in the project of creating a sustainable Baltic Region. To the
extent that contemporary peoples are conscious that they share parts of their
past with other peoples, the collective identification of Finns, Swedes, Danes,
Norwegians, Icelanders, Fareoese and Estonians, can be said to be Northern.
Latvians, Germans, the Dutch and the British, but to a certain degree also Poles,
Lithuanians and Russians, constitute a more ambiguous case.

Deciding on where the boundaries of the Baltic Region should run when
the task is to create a sense of a shared past for the present inhabitants, it would
be ridiculous to use physical landmarks such as mountains and rivers. To take
the closest example, the watering area of the Baltic Sea is not a territory which
is either united by a shared memory of a common past or strictly delimited
against other political, cultural or economic communities. Writing a history of
the Baltic Region must be a pragmatic exercise. The boundaries must be vague
and historiography must proceed from the assumption that there is at lea^t a
core. The main challenge is how to reconcile the quite separate Western and
Eastern Christian societies and create a sense of community in spite of the fact
that historically, the two have been forged or constructed with one another as
"the Other".
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3. How to construct a Baltic Region?
The concept of Northern Europe has a special content in the Scandinavian

and Finnish words Norden and Pol.jola, as Finnish sociologist Mikko Lager-
spetz has noted in a contribution to the discussion of who belongs with whom
in the Baltic Region:

The romantic ideology of Scandinavianism depicted the people living in regions then pos-
sessed by Denmark and Sweden-Norway as bearers of a common, ancient tradition. [----] Finland
could also be counted as belonging to 'the North'. [----] With the eventual accession of Estonia,
Latvia and Lithuania to the EU, the chances are that even (at least some of) these new members
might be willing to strengthen the voice of that bloc. (Lagerspetz 2001).

A shared history? What is of concern is thus whether the contemporary
Baltic Region is perceived as a basically uniform entity with a shared history
and culture and a 'Nordic' identification, or as an area of cultural clashes with
different historical parameters (Huntington 1996). A very important aspect is
whether Russia is excluded (the clash of civilisations thesis) or included (the
shared memory thesis).

The Finnish geographer Anssi Paasi has analysed the concept of region in
its political and territorial aspects and noted that it is a social construction.
Paasi's definition is relevant for a discussion of the question, whether there is a
Baltic Region in a socially meaningful sense:

Regions are not 'organisms' that develop and have a life-span or evolution in the manner that
some biological metaphors - so typical in Western political thought - would suggest. Rather [...]
regions and localities are understood in this framework as being a complex synthesis or manifes-
tation of objects, patterns, processes, social practices and inherent power relations that are derived
from simultaneous interaction between different levels of social processes. - Through the institu-
tionalisation process and the struggles inherent in it, the territorial units in question 'receive' their
boundaries and their symbols, which distinguish them from other regions. (Paasi 1995).

The most important symbolic manifestation of a region is its proper name.
It "recollects" and creates one whole out of historical developments and impor-
tant events. The individuals concerned acquire a sense of a collective identity,
which is linked to the region (Paasi 1995). The obvious question to pose is
whether political actors can construct a new region and legitimise it by way of
retroactively creating a history, which gives a sense of collective identity to the
people inhabiting this region.

Competing labels and notions. The notion of a Baltic Region that would
unite Russia, the Baltic States and Poland with the Scandinavian countries and
Germany can be traced back to the Soviet political idea of creating a nuclear-
free zone in northern Europe. However, the direct background lies in develop-
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ments from the 1980s onwards. An early instance of thinking along the lines of
creating a Baltic Region was the notion of the New Hanse, put forward before
the East European revolutions in 1989 by the head of government of the German
Land Schleswig-Holstein, Bjorn Engholm. Conferences were arranged in dif-
ferent cities, for example in Kotka on the Gulf of Finland in 1990. The choice
of place revealed the ambiguity of the concept of the New Hanse. Kotka was
not an original Hanseatic town, as it did not exist in the Middle Ages, but politi-
cians, business people and intellectuals obviously interpreted the name Hanse
in a symbolic way to mean co-operation and close relations in general.

Although the notion of the New Hansa faded away after the demise of Bj6m
Engholm, after the dissolution of the Warsaw Pact and the Soviet Union, inter-
national co-operation has developed among the states facing the Baltic Sea.
There is a Baltic Council and a lot of other institutions promoting contact and
the exchange of goods, people and ideas. There is even a Baltic University,
comprising far more than one hundred universities and with its administrative
centre in Uppsala. In the Swedish official usage of the concept the Baltic Re-
gion, Russia has an ambiguous status, because quite arbitrarily the Kola penin-
sula, the Arkhangelsk oblast, the autonomous republic of Karelia and also the
Leningrad and Kaliningrad oblasts are included, and sometimes also Novgorod
and Pskov, but not Russia as such. Concerning Poland and Germany, it is as-
sumed that it is not necessary to make a distinction between their Baltic littorals
and the rest of the states. In any case, most of Poland and the eastern half of
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Germany belong to the Baltic drainage area. As for Belarus, it is taken for
granted that this state is wholly 'Baltic'. Ukraine's status is also ambiguous. It
seems that L'viv and Galicia are included, Kiev and Poltava (for reasons of
Swedish history) also, but hardly Odessa and Charkiv or the Crimea.

It is obvious that geographical traits are not a sufficient condition for the
creation of political, economic and cultural co-operation envisaged by the idea
of a Baltic Region. In addition, a common history, similarity of political culture,
economic interdependence, linguistic affinity, and even personal relations be-
tween political individuals may be considered to be main factors in discussions
with a bearing on the creation of a regional identity among the parties in ques-
tion. As in the case of the geographic definition, the historical and cultural def-
inition leaves Russia as the most ambiguous part. In addition to the people
actually living around the shores of the Baltic Sea and on the islands, those liv-
ing on the shores of the North Sea form part of the history of the region. On the
one hand we have the Scandinavian peoples of Norwegians, Icelanders and
Faeroese and their descendants in the Shetland and Orkney islands, and on the
other hand the English and the Scots, the Friesians, the Dutch and even the
French. The Bohemian king Otakar II Premysl took part in the German crusades
in the thirteenth century and is the reference for the historical name of the con-
temporary Russian city Kaliningrad, i.e., originally named Castrum de Con-
ingsberg or Konigsberg (Gornig 1995).

Whereas the Polish and Lithuanian names of the city are direct translations
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Figure 9. Medieval castle of Ogrodzieniec in Silesia, a border area between Poland,
Czech and Germany. Photo: Pawel Migula



of the original German name, the Russian name was a transcription of the Ger-
man name, Kenigsberg. When the city and the surrounding territory became
Soviet in 1945, all Germans were expelled (most of them had fled at the close
of the war). The German place names and geographical names were also re-
moved and replaced by Soviet Russian names. Thus Tilsit became Sovetsk and
Konigsberg was named after the late Chairman of the Supreme Soviet of the
USSR, i.e., the figurehead of the state. He happened to be Mikhail Kalinin, no-
torious for continuing to perform his official duties until his death in 1946 re-
gardless of the fact that his wife was purged on Stalin's orders and imprisoned
in a labour camp. In the course of the 1990s, some of the inhabitants took an
interest in the province's history. Students began to use the old German name,
shortened to Kenig and referred to themselves as European Russians - appar-
ently in contrast to their compatriots in Russia proper.
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NETWORKS, STATES AND EMPIRES 
IN THE BALTIC REGION
Kristian Cerner

In terms of communications and multilateral, multidimensional relations
between people, the historical region to which the northern peoples belong can-
not be defined as the drainage area of the Baltic Sea. The North Sea must be
included as well. In their recent contribution to the publisher Routledge's series
"Seas in history", David Kirby and Merja-Liisa Hinkkanen also treat the two
seas as a whole, arguing that "they have for centuries been linked by maritime
trade in a manner so intricate that to tear it asunder would seriously violate the
narrative as well as run the risk of losing sight of the whole" (Kirby 2000).

Until the nineteenth century, the sea was the main uniting link for the people
inhabiting the whole area concerning contact between localities, cities, towns
and ports at a rather considerable distance from one another. One may speak of
contacts and communications according to the rules of comparative advantage
as seen in long distance trade, the exchange of technology, experts, skilled
labour and manual workers. In the process, the diffusion of culture and warfare
between established and emerging states contributed to create a rather easily
discernable "Mediterranean of the North" with the Baltic Region as the core.

Small communities in the very sparsely populated Baltic Region gathered
to create organisations and alliances that grew into political and military centres,
based upon control of land and stationary populations. Natural obstacles to com-
munication such as steep mountains and dense forests became political dividing
areas, frontiers. At the same time as there was a Baltic network of long distance
contacts and communications, there also existed a number of politically distinct
units, countries.

Competing labels
In the Scandinavian languages and in German the Baltic Sea is known as the East Sea

(Eystrasalt, Ostersjon, Ostersoen, die Ostsee) whereas in Estonian the name is the West Sea (Lddne-
meri). It is historically significant that in Finnish the name is the East Sea (Itdmeri). Although be-
longing to a different family of languages, the Finnish language is highly influenced by Swedish
when it comes to concept building. Together with the Scandinavian peoples, the Finns define them-
selves as part of the West, whereas the Estonians of course do this as well but at the same time also
look to the west. The English term is derived from Latin vocabulary, as are also the contemporary
Russian and Polish words, i.e., from the name of a supposed island Baltia mentioned in the work

158



of the elder Plinius. Hence also the expression Mare Balticum. In the Russian language those
provinces that were conquered in the eighteenth century were originally called Ostzeijskie provintsy,
which of course was a loan from the German.

1. Emergence of states
When a Swedish state emerged, developing from a loose community of so-

called landscapes in the ninth to eleventh centuries, it was both around inland
waters, the great lakes of Malaren (with Hjalmaren), Vattern and Vanern, and
on the two sides of the Gulf of Bothnia. The early Swedish state included what
is today Finland and thus from the beginning it was clearly a Baltic state. It was
not an ethnically defined nation state but an alliance of clans with the same lan-
guage and related legal traditions. As a state consciousness developed, it was
related to territory and political boundaries. The latter were generally vaguely
demarcated and seen as flexible and negotiable.

Norway took shape as a North Sea state, literally "the Northern way",
whereas the third early Scandinavian state, Denmark, was at the centre of the
Northern Mediterranean, facing both the Baltic and the North Sea and in control
of the waters connecting the two halves, the Straits of Oresund, the Belts and
Kattegatt. Its name was given by the neighbours to the south, the Franks, and
it means literally "the Danish frontier".

The eastern, inland part of the early Swedish state was settled by non-
Swedish speakers, i.e., the closely related Finns and Karelians. The latter be-
came a frontier zone beyond which was the Russian state of Novgorod, to be
followed in time by Muscovy and Russia. In the southeastern part of the Baltic
Region, people speaking Slavic, Finnish and Baltic languages settled. Of these,
those that spoke Polish and Lithuanian had managed to create internationally
recognised states in the Middle Ages.

The easiest way to give an overview of political history is by way of men-
tioning wars, because they have usually started and ended at distinct dates.
Moreover, wars have not been fought for amusement or entertainment, but over
natural and human resources, including the control of markets and harbours,
and also as motivated by religious and ideological beliefs and by idiosyncracies
among decision makers. Wars were very frequent and viewed by most contem-
poraries as natural. To be a warrior was a profession, although many individuals
did not have the freedom of choice but were conscripted or simply pressed into
military service. For long periods, war was part of everyday life for many peo-
ple in the Baltic area. Some wars were called crusades, whereas others were
named either from objects of conflict or theatres of actual warfare, sometimes
with a time period denoted as well. In the Baltic area, we observe the crusades
of the Teutonic Order, of Swedes and Danes as well as the Livonian War, the
Northern Seven Years War, the Kalmar War, the Thirty Years War, the Deluge

159



and the Great Nordic War and a number of bilateral wars such as Swedish-Dan-
ish, Swedish-Polish and Swedish-Russian.

From the Middle Ages until the early nineteenth century the military history
of the Baltic Sea was practically identical with the military history of Sweden
(Hornborg 1945). Because 'war' is a concept that denotes contact with some-
body else, the enemy, and maybe also with allies, this military history neces-
sarily had to be Baltic history. The wars were a means of gaining control of the
water routes and they became a defining trait of the history of the whole region.
The political and social structures of the warring states adapted to and coped in
different ways with the demands of warfare (Frost 2000). Sweden and Denmark
competed from their formation as states in the late first millennium until the
early eighteenth century with one another and with the Hanseatic cities, the
Dutch and the English, for control of the main outlet from the Baltic Sea, the
straits of Oresund.

2. Empire builders
As is rather natural, life styles in the Baltic Sea Region have been over-

whelmingly maritime in character. At the end of the first century AD, the Roman
historian Tacitus paid attention to the fact that the Sviones had big fleets of long
ships with pointed stems, i.e., something similar to the ships of the Vikings.
The ships were both merchant ships and men of war, used for trade and robbery,
war, conquest and settlement.

Thus the first, very loose "empire" in the Baltic Sea Region was based upon
control of the water routes. Apart from the people from Roslagen, Danes, Nor-
wegians and Germans and later the Dutch and the English also based their
power on maritime prowess and skills. It is significant that a German bishop in
the newly conquered Livonia, Albrecht, founded the city of Riga in 1201, and
that the Danish king Valdemar II the Conquerer elevated a small Estonian vil-
lage on the coast of the Gulf of Finland to a Danish stronghold in 1219, which
subsequently became known as 'Danishtown' or 'Danishburg', i.e., Tallinn. How-
ever, the new masters and their German and Swedish successors retained the
local name of the area, Ravala, and called the city Reval.

According to the Russian chronicle Povest vremennych let, warriors and
traders -"Vikings" - from east Sweden, an area known as Roslagen, were invited
by the Kievan Slavs to bring order to the country. Their chieftain was a certain
Rurik, and his people, who became the founders of the ruling dynasty, were
called Rus. The grand dukes of Kiev and of Moscow and the first tsars, until
the death of Ivan the Terrible's son Fedor in 1598, stemmed from Rurik. Some
Polish-Lithuanian noblemen also traced their aristocratic origins back to the
legendary Rurik.

The expansion of the Scandinavians was followed by the expansion in the
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Baltic Region by peoples from the North Sea seaboard. From the German-
speaking areas came both warriors and merchants, monks and nuns, craftsmen,
clerks and peasants. It was a matter of both conquest and colonisation, chris-
tianisation and urbanisation. Beginning in the late twelfth century, the German
crusaders and the merchants of the Hanseatic league, with its beginning in Li-
ibeck in Schleswig-Holstein in the southwest corner of the Baltic Sea, spread
over the whole area up to the Gulf of Finland.

They also made substantial inroads into the kingdoms of Denmark, Norway
and Sweden and made an indelible imprint on the vocabulary of the Scandina-
vian languages. When it comes to maritime terms the Dutch presence in the
sixteenth and seventeenth centuries also left a lasting impact, to be followed by
the influence of English with regard to industrialisation and the development
of modern agriculture and, later, science, technology and commerce in the
Baltic Region.

3. The cities
The Dutch influence in the seventeenth and early eighteenth centuries made

water a prominent feature of townscapes. In whole or partly, the Danish capital
Copenhagen, the new Swedish port of Gothenburg, the old Hanseatic city
Danzig, Berlin with Potsdam and the new Russian capital St Petersburg were
partly designed or re-designed according to the Dutch model of building de-
fence walls and canals, making townspeople living literally on water, am Kanal,
to mention a street name in Potsdam. Most of these cities changed considerably
in the following centuries. However, when Gdansk was rebuilt after the heavy
destruction brought by German and Soviet troops at the end of the Second
World War, its central market street in the Old Town was recreated according
to the seventeenth
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VIKINGS
Harald Runblom

During the late Iron Age ship building in the Scandinavian area produced
the keeled long boat carrying sails which could sail the open sea. It was also
shallow enough to be useful for river traffic. This new ship made long distance
voyages possible, providing the technological requirements for the Vikings, sea
travelers from Denmark, Norway and Sweden. During the Viking period, from

162

Map 7. Viking voyages. The travels of the Danish, Norwegian and Swedish Vikings.
111.: Ulf Zander
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about 800 to 1050, a network of trade and communication was established in
the Baltic region.

The most important routes of the Danish Vikings led to England and north-
ern France, those of the Norwegians went west to Scotland and Iceland, even
North America; the Swedish Vikings sailed the Baltic Sea and its rivers.

The western Viking voyages were sometimes conquering expeditions. The
Vikings travelling to the east were mainly merchants who were first concerned
with trade. Their travels built on trade connections that had been established
during the iron age, especially by Gotlandic seafarers who went to the eastern
shore of the Baltic which is the present day territory of the Baltic states. The
trade routes carried them far east. Sailing the Vistula, Nemunas, and Daugava
rivers continuing on the Pripjat, Dnepr and Dnestr they came to the Black Sea.
Along the Volga they even reached the Caspian Sea. Among important trade
settlements that developed were Hedeby (Denmark), Wolin and Truso (Poland),
Birka (Sweden), Staraja Ladoga (Finno-Ugric area) and Novgorod and Kiev
(Russia).

At the end of the Viking period, kingdoms were formed in Denmark, Nor-
way and Sweden. Vikings played an important role in the establishment of the
first Russian state in Kiev.



THE HANSA
Harald Runblom

In the 12th century merchants in North German cities organised themselves
with the intention of controlling trade in the region. This organisation grew
stronger and developed into a network of cities, the Hanseatic League. The
League excluded others from profitable business by controlling ports and
shiproutes. The northeastern part of the Baltic region provided furs, grain, timber,
wax, flax and hops which was brought to the more densely populated areas on
continental Europe. Among the return trade goods was salt from France and Ger-
many, used for food conservation, not least of all Baltic Sea herring. During the
14th and 15th centuries when the Hanseatic League was at the height of its dom-
inance, more than 100 cities and towns were part of this trade network. It ex-
tended from London in the west to Novgorod in the east. Strongholds were in
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Map 8. The Hanseatic routes during the height of their power in the 14th and 15th
centuries. 111.: Ulf Zander



the north German cities, in partic-
ular Liibeck. Visby on Gotland
was an important free port in the
early phase due to its old connec-
tions with the eastern part. Liibeck
gained dominance because of its
strategic postition between the
Baltic and the North Seas. The
German influence of the Hanseatic
League can still be seen in many of
the languages in the region, in the
design of the new cities they
planned, in architecture, and the
standardisation of merchant and
sea law.

An important aspect of the use
of the waterways in the Baltic Sea
part of the region was bulk trade.
After the long-distance trade of the
Vikings had ceased, which
brought fine goods such as glass-
ware, pottery and silk to Scandi-
navia, export from the Baltic
countries was dominated by goods
for everyday use, such as cereals,
butter, fish, furs, timber, iron, copper, wax, flax and hemp. Imported goods were
mainly salt and cloth. Some of the salt came from south-western France, but
much from Liineburg in northern Germany. The cloth came mainly from the
Lowlands (Rebas 1976). In the late fifteenth and in the sixteenth century, more
than half of the ships that went through Oresund were Dutch, their total number
being more than six hundred per year. They brought salt and money, weapons
and textiles, and collected cereals, tar, timber, hides, hemp and wax, much as
the Hanseatic ships before them. In this perspective, the North and Baltic Seas
emerge as an economically self-sufficient macro-region, defined by its network
of water ways. For the interested parties, Sweden, Denmark and the Dutch, con-
trol of the Straits of Oresund was of crucial importance. Here it was possible to
benefit from the trade by collecting customs.

In terms of international politics, the principle of the Baltic Sea as a Mare
Claustrum, which was sometimes a goal of Swedish politics, contradicted the
principle of the open seas, which was promoted primarily by the Dutch and the
English.
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Figure 10. The Teutonic Knights' strong-
hold Marienburg (Malbork), incorporated into
the Kingdom of Poland in 1466. Photo:
Katarzyna Skalska



Reval and Riga acquired a German character with regard to both inhabitants
and architecture. They emerged as simili of the other Hanseatic cities around
the Baltic Sea, such as Lubeck, Wismar, Rostock, Stralsund, Stettin, Danzig,
Elbing, Pillau and Memel. Many of the places had older local Slavic or Baltic
names that were the basis for the German names, and under which they re-
mained known in these languages, such as Szczecin, Gdansk, Elblqg and
Klaipeda. These cities were interfused with the fortresses of the twin German
organisation, the Teutonic Order, primarily Marienburg, Thorn and Konigsberg,
known in Polish respectively as Malbork, Torun and Krolewiec. Konigsberg
was a Hanseatic city as well. Associated with the Hanseatic League and under
heavy German political and cultural influence besides the economic and lin-
guistic as well as in terms of architecture, were Bergen, Oslo and Tonsberg in
Norway, Stockholm and Kalmar in Sweden, Novgorod and, of course, Visby
in Gotland. As an early centre for north German merchants, Visby even antici-
pated the emergence of the Hansa. Towards the end of the Middle Ages, the
Baltic Region was a German Region in terms of trade, urban culture and com-
mon language. As was the case with the Vikings, one cannot speak of an empire,
but certainly of dominance and political hegemony. The Middle Ages saw a
functional German empire in the Baltic Region.
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