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С. БЕВЗЮК 

Г.€ЛЛIНЕК - ПРАВОЗНАВЕЦЬ, ЕТНОПОЛIТИК 

Значний внесок у розвиток тeopi'i спiвiснування етнiчноi' бiлъшостi й 
меншостей внiс вiдомий нiмецъкий фiлософ, правознавець, nрихильник 
юридичного nозитивiзму Г.€ллiнек ( l85 l-1911 ). Йоrо працi неодноразово 
перевидавалися, перекладалися на рiзнi европейсъкi мови. Необхiдно 
вiдмiтити йога ваrомий внесок у теорiю права нацiональних меншин, 
постановку питания про доцiльнiсть створення нацiоналъних полiтичних 
nартiй як важливоrо елемента етноnолiтично"i культури. 

Свiтова rлобалiзацiя, iнтеграцiя rостро поставили питания збереження 
кулътурно'i своерiдностi не тiлъки великих за чисельнiстю нацiй, але й 
малих етноrруп. Останнi маютъ демонструвати кулътурно-духовне 
розма'iття свiту, i"i демократизм по вiдношенню до любого суб'екту 
iнтеrрованоrо загального, а головне, уникати можливо'i мiжетнiчноi' 
конфронтацi'�'. Лише незначна кiлъкiстъ держав наблизилася до вирiшення 
проблеми нацiональних меншин, ратифiкувала у себе в повному обсязi 
нормативно-правовi акти або до кiнця дослiдила проблеми меншин з 
метою винайти рецепт захисту останнiх вiд дискримiнацi"i та асимiляцii". А 
тому спадщина минулих правознавцiв i етнополiтикiв може привнести 
певний досвiд у сучаснi етнiчнi cтpaтeri'i. 

Як катеrорiя юридична, або правова, право нацiонально"i меншини на 
захист сво'iх нацiональних традицiй та культури виникло порiвняно 
недавно. Довrий час малi народи розглядалися скорiше об'ектом, а не 
суб'ектом, як внутрiшньо'i, так i свiтово'i полiтики. Але з полiтично
правових джерел вiдомо, що принципи взаемодi'i мiж рiзними етнiчними 
rрупами виникли в раннiх епохах i суттево еволюцiонували. 

Говорячи про актуальнiсть нормативно-правових засад для 
етнозберirаючо'i сфери, необхiдно пiдкреслити, що саме в добу 
рабовласництва сформувався головний принцип, який лir в основу 
державно-правових моделей, i який, без перебiльшення, складае основу 
людсько'i циВiшзацн - принцип iснування полярностi, або дихотомii' 
бiльшостi i меншостi. Античнi мiста не тiльки надали леriтимнiсть праву 
бiлъшостi, але й теоретично обrрунтували доцiльнiсть розnовсюдження 
цiei' практики на всi сторони суспiльноrо жиn·я. 

Певний iнтерес у контекстi icтopiorpaфi'i проблеми мае робота 
французького юриста доби абсолютизму Емера де Ваттеля. Вiн вважав, що 
полiтичнi установки, а також позитивнi закони е результатом розумовоi' 
дiяльностi бiльшостi. Але розглядаючи парадигму безперечностi 
волевиявлення бiльшостi над меншiстю, вiн вважае за потрiбне 
пiдкреслити невiд'емнiстъ "природного права" людини i вiдповiдно нацii, 
яка являе собою соцiальну модель, що складаеться з окремих одиничних 
величин. Звiдси лоriка про те, що всi нацi'i "е вiльними, незалежними, 
рiвними", незалежно вiд 'ix чисельностi [1, 45). 
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