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микола РябЧуК

Амбівалентний дискурс  
амбівалентної трансформації

головна гіпотеза цього дослідження полягала в припущенні, що 
політичні дискурси в сьогоднішній Україні повинні бути такими 
ж амбівалентними та еклектичними, як і сама українська полі-
тика та, загальніше, як уся посткомуністична трансформація в цій 

країні. На це є кілька причин.
По-перше, незалежна Україна виникла внаслідок політичного 

компромісу між націонал-комуністами і націонал-демократами як право-
ве, а великою мірою й функціональне та символічне продовження квазі-
суверенної «Української Совєтської Соціялістичної Республіки». 
Інституції, кадри та їхні повсякденні практики залишилися переважно 
незмінними. Совєтську ментальність і термінологію було притлумлено, 
змодифіковано, доповнено домішками «нового мислення» і «демокра-
тичного» жарґону, проте найхарактерніші елементи лєнінізму-сталінізму 
збереглися. Насамперед це стосується розуміння політики як міленарно-
го поєдинку Добра зі Злом, війни на знищення, у якій переможець отри-
мує все, у якій мета виправдовує засоби, а держава є головним трофеєм 
і верховною, ледь не сакральною цінністю.

Ці настанови помітні в поведінці політичних акторів, проте у їхньому 
дискурсі вони переважно заховані за квазідемократичними евфемізмами 
та вихолощеними кліше. Деконструюючи цю новомову і зіставляючи її 
з відповідними політичними практиками, можна виявити й унаочнити 
підставові принципи авторитарної ціннісно-нормативної системи, що 
успішно перетривала крах совєтського комунізму. Насамперед це повер-
хове, сутнісно популістське розуміння демократії як волі більшости і не-
увага або й зневага до лібералізму як права меншости. Хоча саме 
лібералізм є тим компонентом, котрий оцивілізовує демократію, не дає 
їй перетворитися на охлократію, на тиранію некомпетентної й аґресивної 
більшости, обстоює верховенство права та систему стримувань і проти-
ваг — усі ті принципи й механізми, якими західна демократія засадничо 
відрізняється від марксистсько-лєнінської.
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По-друге, неліберальна демократія, що розвинулася в Україні, ви-
являє тенденцію не лише марґіналізувати й/або спотворювати в сус-
пільному дискурсі концепти і терміни, пов’язані з лібералізмом, 
а й цілком виключати з нього поняття, пов’язані з якістю демократії, її 
змістом та процедурами. Декотрі терміни, як, наприклад, responsiveness 
of the authorities (рівень реаґування органів влади), vertical and horizontal 
accountability (вертикальна й горизонтальна підзвітність), distributive 
justice (дистрибутивна справедливість), так і не ввійшли ані до мовних 
практик, ані до свідомости українських політиків. Натомість інші тер-
міни, як, наприклад, transparency (прозорість), participation (участь), 
competitiveness (змагальність), залишилися на рівні пласких гасел, на-
лежно не прояснених і не осмислених.

Імітаційна демократія потребує термінів, що мають нібито західне 
походження й удають наукову солідність і соціяльну поважність. Ти-
сячі викладачів «наукового комунізму» поставали «політологами» 
й «культурологами», зберігши при цьому всі академічні звання й ти-
тули; дрібні авантюристи й самозвані «експерти» зробилися «політ-
технологами» та «іміджмейкерами»; а брутальний державний шантаж 
і зловживання владою отримали елеґантну назву «адміністративного 
ресурсу» — достоту як звичайні постсовєтські бандити й грабіжники 
подіставали модніші й «респектабельніші» титули «рекетирів» та 
«рейдерів».

Поверхове засвоєння західних термінів особливо помітне в слабкос-
ті або й узагалі відсутності відповідників тих понять, що стосуються 
процедур та інших суто технічних, здавалося б, елементів, що, власне, 
й забезпечують ефективне функціонування демократії — «роблять її 
дієвою», як сказав би Роберт Патнем. (Прикметно, що його класична 
праця «Making Democracy Work» вийшла по-українськи як «Творення 
демократії», тобто перекладачі змістили акцент на формування, виник-
нення, «виготовлення» демократії, тимчасом як в ориґіналі акцент ви-
разно покладено на її функціонування, вдосконалення, на пошук 
і актуалізацію відповідних механізмів. Польський переклад хоч і не 
ідеальний, проте ближчий до ориґінального задуму: «Demokracja w 
działaniu» — «Демократія в дії».)

Фактично лише в останні роки в Україні зайшла мова про інституції 
та інституціалізацію, але термін agents із популярної пари agents and 
institutions так і залишився поза українським дискурсом. Також досі не 
утвердилися чіткі відповідники для political actors, electoral fund-raising, 
double/triple/quadruple transition, equity тощо. Переважно нерозрізнен-
ними — і в мовленні, і на практиці — залишаються efficiency та 
effectiveness, legality та legitimacy, politics та policy, transition та 
transformation. Усе це, наважимось припустити, не лише мовна про-
блема, пов’язана з труднощами перекладу і браком вдалих та перекон-
ливих відповідників. Це ще й недостатня запотребованість цих 
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відповідників, недорозвиненість відповідного дискурсу, неоприсутне-
ність певних явищ, прикмет, процедур, процесів, їх неусвідомленість.

По-третє, спадщина лєнінізму не лише інерційно впливає на по-
сткомуністичне мислення і мовлення, надаючи їм виразно нелібераль-
ного забарвлення, а й у парадоксальний спосіб виключає — замовчує 
й марґіналізує в публічному дискурсі — важливі концепти й терміни, 
котрі виглядають «занадто» марксистськими, а тому начебто дискреди-
тованими, «немодними», недоречними. Це стосується насамперед таких 
категорій, як «рівність», «соціяльна справедливість», «права трудящих» 
(і взагалі права найманих працівників), «солідарність» і, звичайно ж, 
«класова боротьба» й навіть сама категорія «класу». Це зумовлено, во-
чевидь, двома чинниками. З одного боку, комуністична номенклатура, 
перетворившись на посткомуністичну олігархію, хоч і зберегла лєнініст-
ську ментальність, проте аж ніяк не класовий інтерес до поширення 
марксистських ідей і гасел у суспільстві, що його вона контролює. На-
впаки, вона інстинктивно прагне дискредитувати й марґіналізувати 
марксистський дискурс (чи його елементи) як вияв популізму або й екс-
тремізму. А з другого боку, посткомуністична «політологія» в основній 
своїй масі панічно боїться асоціяцій з марксизмом, оскільки це супе-
речить її стратегії на соціяльну мімікрію та академічний опортунізм, 
надто за відсутности реального методологічного оновлення та елемен-
тарної фаховости.

Нерідко це середовище породжує гібридні терміни, покликані за-
довольнити соціялістичні нахили постсовєтського електорату й капіта-
лістичні преференції політичного класу. Тож «соціяльно орієнтована 
ринкова економіка» стає замінником західного «суспільства добробуту» 
(welfare state); «національна ідея» та «розбудова держави» обертають-
ся в націоналізовані модифікації колишньої «соціялістичної ідеї» та 
«побудови комунізму»; туманна, суто пропаґандистська «злагода» за-
ступає «суспільну єдність/злютованість» (social cohesion) як продукт 
досить складної соціяльної інженерії, а заразом і «толерантність» як 
продукт невластивого цьому суспільству лібералізму; пропаґандистсь-
кий «інтернаціоналізм» деяких багатоетнічних міст і реґіонів прослав-
ляється, уже без прикметника «пролетарський», як аналог західної 
багатокультурности й/або багатомовности — хоча на практиці йдеться 
все про ту ж таки версію совєтського плавильного казана з потужною 
русифікацією та глибоко закоріненими совєтськими цінностями, зви-
чаями і стереотипами.

Одномірність, відсутність концептуальної глибини, «ярлико-
вість» — це характерна ознака всіх термінів і концептів совєтської 
новомови. Почасти саме тому певні мовні кліше залишаються досить 
живучими, як, наприклад, романтичне упривілеювання слова «народ» 
(тепер уже без традиційних епітетів «совєтський» і «трудовий») чи, 
з другого боку, нутряна недовіра до слова «нація» (як буцімто 
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«буржуазно-націоналістичного»). На такий ярлик перетворено вже за 
нових часів і цілком безневинне слово «федералізація». В Україні воно 
стало мимовільною жертвою боротьби прихильників унітарного устрою 
з прихильниками устрою федерального, котрих супротивники звинува-
тили ледь не у державній зраді, а саме слово «федераліст» ототожнили 
із сепаратизмом. У крайніх пропаґандистських дискурсах воно пере-
творилося навіть на лайливий неологізм «федераст». За всієї, однак, 
відносної новизни цього явища, сама модель іншування, ярликування 
і тривіялізації залишилася тут суто совєтською, власне — тоталітарно-
сталіністською.

По-четверте, українські еліти і суспільство загалом були за со-
вєтських часів ґрунтовно ізольовані від західного світу, значно більше, 
ніж суспільство польське чи навіть російське (на рівні чільних фахівців 
та інтелектуалів). Певну відсталість відчутно й сьогодні, причиною 
чого є не лише винятково репресивний характер совєтського доміну-
вання в Україні в минулому, а й сьогоднішня дискримінаційна візова 
політика Заходу щодо громадян України, економічна ситуація, котра 
теж істотно ускладнює інтелектуальний обмін: професійні й навчаль-
ні поїздки, імпорт книжок і часописів навіть для головних бібліотек, 
а також — кепське знання західних мов в Україні загалом і серед про-
фесіоналів та інтелектуалів зокрема. Найчастіше єдина доступна їм 
«іноземна» мова — це російська, що робить українських науковців, 
політиків, журналістів надзвичайно залежними від російських джерел 
інформації. Зайве пояснювати, що ці джерела не вільні від совєтських 
ментальних і мовних кліше та сильних антизахідних (і антиукраїн-
ських) упереджень.

Мовна залежність, звісно, не означає цілком некритичного запо-
зичення і засвоєння імпортованого дискурсу. Українці, наприклад, не 
сприйняли популярного в сьогоднішній Росії концепту «суверенної», 
чи «керованої», демократії; в українському дискурсі він виявився досить 
успішно деконструйованим і осміяним. Але деякі інші концепти досить 
вдало проникли в українське мовлення і посіли в ньому якщо й не па-
нівне, то все ж і не марґінальне становище. Це стосується, зокрема, пу-
тінської «диктатури закону», єльцинських безуспішних пошуків 
«національної ідеї», «політтехнологій», що їх вигадав Ґлєб Павлов-
ський, — евфемізму для брудних провокацій та маніпуляцій, а також 
усього семантичного поля «єдности» й «злагоди», на противагу рито-
рично демонізованим «соціяльним конфліктам» і їх апокаліптичному 
завершенню у вигляді загадкового й грізного «соціяльного вибуху». 
(Розуміння конфліктів як рушійної сили змін у демократичних суспіль-
ствах, а відтак і розуміння ліберальної демократії як ефективного меха-
нізму переговорів та компромісів і неперервного полагоджування 
різноманітних конфліктів виводять у такий спосіб за межі дискурсу вже 
на рівні термінології.)
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І нарешті, по-п’яте, є ще проблема порівняно нечисленної, але 
активної української вестернізованої еліти, котра намагається модерні-
зувати національний дискурс за допомогою перекладів і власних текстів, 
проте часто виявляється марґіналізованою і в чільних мас-медіях та 
науково-освітніх закладах, і в політичних практиках. Так, наприклад, 
усі зусилля інтелектуалів зробити «державних службовців» в Україні 
«громадськими службовцями» (civil servants, як на Заході) виявилися 
безуспішними: етатистська традиція, характерна для Російської та Со-
вєтської імперій, навіть на дискурсивному рівні чинить опір будь-яким 
спробам оцивілізувати державну бюрократію, зробити її залежною від 
суспільства, а не держави.

Вплив інтелектуалів та, зокрема, перекладачів на панівний дискурс 
обмежує також низка об’єктивних чинників, зумовлених властивостями 
самої мови, її історично сформованими словотворчими, семантичними 
й іншими особливостями. Скажімо, єдино можливим українським від-
повідником слова authority може бути «влада», етимологія якого («во-
лодіти») вказує на суто авторитарне, абсолютистське володіння 
правителя («владаря») своїми підданими — відсутнє в англійському 
терміні.

Ще суперечливішим виявляється перекладацький вибір між «вер-
ховенством закону» і «верховенством права» у випадку англійського 
rule of law, де law може бути і конкретним правовим документом — за-
коном (la loi, das Gesetz), і системою норм — правом (le droit, das Recht). 
Проблема полягає, зокрема, в тому, що це друге значення терміна law 
є надзвичайно слабким у російській традиції, котра дискурсивно пере-
важає і в Україні. Російське «право» має переважно духовні, метафі-
зичні конотації і стосується радше суб’єктивного відчуття правоти 
(і бажання обстоювати цю правоту всіма засобами), аніж об’єктивної 
системи кодифікованих норм. Водночас воно практично не передбачає 
розуміння свободи як абсолютної цінности, що робить російську тра-
дицію вкрай неліберальною1. Отож «верховенство права» за відсутнос-
ти «верховенства закону» може обернутися чистим волюнтаризмом 
і торжеством революційної (чи ще якоїсь месіянської, світорятівної) 
доцільности.

Обсяг праці, природно, накладає обмеження на кількість термінів, 
чию еволюцію, появу чи зникнення ми можемо докладно розглянути, 
застосовуючи контент-аналіз та критичний аналіз дискурсу офіційних 

1 Можливо, не випадково більшість російських лібералів кінця ХІХ—початку 
ХХ століття були етнічними українцями або ж походили з України — з історич-
них теренів шляхетсько-республіканської Речі Посполитої. Двоє найбільших 
совєтських реформаторів, Нікіта Хрущов та Міхаїл Ґорбачов, теж були родом 
із українських етнічних земель і мали українське етнічне походження — вираз-
но помітне в суто українському прізвищі одного й не менш характерному акценті 
другого.
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документів, політичних заяв, публікацій у чільних виданнях та електро-
нних медіях, а також зіставляючи мову перекладних книжок і статтей 
із мовою ориґінальних українських підручників та інших публікацій. 
Для практичної зручности ми вирішили обмежитися трьома семантич-
ними гніздами, кожне з яких є достатньо репрезентативним і водночас 
має свою специфіку. Вибудовуються вони довкола трьох термінів: демо-
кратія, громадянське суспільство і на ціональна ідентичність.

Демократія є терміном традиційним, тобто широко вживаним 
і в совєтсько-комуністичному дискурсі, проте в постсовєтські часи іс-
тотно змодифікованим. Громадянське супільство є терміном досить 
новим, що з’явився під час «перестройки» як символ і водночас чинник 
посттоталітарних змін. Національна ідентичність — теж відносно новий 
термін для українського дискурсу, але його поширення й функціонуван-
ня пов’язане зі змінами не так посттоталітарними, як iз постколоніяль-
ними.

1. Посткомуністична демократія: між ритуалом і процедурою

Демократія — це, безумовно, один із найуживаніших термінів у по-
літичному дискурсі, і саме ця широка вживаність робить його вкрай 
розмитим, умовно-знаковим, відірваним від первісного значення і при-
дат ним до найрізноманітніших інтерпретацій. Термін може означати 
певну систему цінностей — суму громадянських прав і свобод (аксіологіч-
ний аспект), може означати спосіб здійснення влади (інституційно-
процедурний аспект), а може характеризувати результати демокра тичного 
урядування (прикладний, соціяльний аспект) 2. Відповідно до цього оці-
нюють і демократію: якість її змісту, процедур та функціональности. 
У першому випадку йдеться про рівень політичних, соціяльно-економіч-
них та загальногромадянських свобод, про рівні права й однаковий доступ 
до влади. У другому випадку — про участь громадян у демократичному 
процесі (participation), його змагальність (competitiveness) та підзвітність 
і підконтрольність одних органів влади іншим (horizontal accountability). 
У третьому випадку йдеться про «добре урядування» (good governance) — 
верховенство права (rule of law), підзвітність і підконтрольність органів 
влади населенню (vertical accountability), прозорість рішень і дій 
(transparency), а також реаґування на запити і потреби громадян 
(responsiveness) 3.

Відразу зазначимо, що в посткомуністичному дискурсі наголошують 
насамперед аксіологічний аспект демократії («права людини»), меншою 
мірою процедурний (зведений переважно до ідеї «багатопартійних ви-

2 Leksykon politologii / Red. A. Antoszewski, R. Herbut. Wrocław, 1998. S. 60–61.
3 Diamond L., Morlino L. The Quality of Democracy. An Overview // Journal of De-

mocracy. 2004. Vol. 15. № 4. P. 22–28.
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борів») і майже не заторкують аспект функціональний (не випадково, 
либонь, головні елементи «доброго врядування» не мають навіть уста-
лених перекладацьких відповідників із західних мов). Винятком можна 
вважати хіба що «верховенство права» (якщо абстраґуватися від конт-
роверсії з «верховенством закону»). Проте й тут вельми симптоматичним 
виглядає виокремлення цієї категорії та її фактичне винесення за межі, 
здавалося б, іманентних і невилучних якостей демократії в окрему фор-
мулу, що імпліцитно мовби визнає: демократія (принаймні у місцевому 
варіянті) не конче обіймає верховенство права. Перша стаття української 
конституції не випадково стверджує: «Україна є суверенна і незалежна, 
демократична, соціяльна, правова держава» 4.

Якщо слово «соціяльна» є тут радше даниною традиції, себто патер-
налістським нахилам більшої частини населення та політичним гаслам 
лівої парламентської більшости, то доповнення слова «демократична» 
словом «правова» є таким самим виявом термінологічної нечіткости 
й непевности, як і курйозне прояснення слова «суверенна» за допомогою 
слова «незалежна». В обох випадках маємо своєрідне відлуння термі-
нологічної плутанини і демагогічної підміни понять, характерних для 
комуністичної новомови, де ані «суверенність» не була суверенністю, 
ані «демократія» — демократією.

Найхарактернішою ознакою «соціалістичної демократії» була її за-
саднича неліберальність — властива, зрештою, всім тоталітарним ідео-
логіям. Марксизм-лєнінізм означував демократію як «форму держави, 
при якій влада або формально (в експлуататорських державах), або 
юридично і фактично (в соціалістичних державах) належить народові». 
При цьому застерігалося, що «демократія є завжди формою диктатури 
пануючого класу… У буржуазних країнах т. зв. демократія є демократі-
єю для пануючої меншости, експлуататорів… Формальна юридична 
рівність і свобода тут маскує фактичну нерівність людей, експлуатацію 
і гноблення трудящих купкою багатіїв». Натомість у «соціалістичних» 
країнах демократія є «демократією для абсолютної більшості й дикта-
турою для експлуататорської меншості». Тобто в цьому ідеологічному 
дискурсі демократія виявлялася не просто способом урядування, а й 
символом «усього хорошого»: «Соціалістична демократія є формою 
диктатури пролетаріату, яка придушує опір експлуататорських класів, 
створює непорушний союз робітників і селян, бореться за невпинне 
піднесення добробуту трудящих мас, за мир між народами і керує всім 
суспільством у боротьбі за комунізм» 5.

Однак, на відміну від демократії, котра існувала в комуністичній 
доктрині бодай на вербальному рівні, лібералізм апріорі визнавався 
ворожою ідеологією і навіть звичайну ліберальність уважали явищем 

4 http://www.president.gov.ua/content/chapter01.html
5 Українська Радянська Енциклопедія. К., 1961. Т. 4. С. 70–71.
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неприпустимим, оскільки вона суперечила домінантній ідеї класової 
боротьби та ідейної пильности й непримиренности.

«Українська Радянська Енциклопедія» (УРЕ) визначала лібералізм 
як «буржуазну політичну та ідеологічну течію, що виникла в 2-й поло-
вині 18 — на початку 19 ст., в період боротьби промислової буржуазії 
західноєвропейських країн проти феодального дворянства і абсолютної 
монархії, за встановлення буржyазно-парламентського ладу». Уся суть 
цієї течії полягала в прагненні ліберальної буржуазії «обмежити монар-
хічну владу, ліквідувати станові привілеї і досягти формального 
проголошeння рівноправності людей та інших буржуазно-демократич-
них свобод… Істотною ознакою буржуазного лібералізму є обстоювання 
мирного, реформістського шляху здійснення буржуазних перетворень». 
Проте «з загостренням суперечностей капіталізму, з виступом на істо-
ричну арену пролетаріату як самостійної політичної сили лібералізм 
повністю втратив свої проґресивні риси і використовувався лише для 
обману трудящих мас, відвернення їх від революційної боротьби проти 
капіталістів». Ну, а далі — «в епоху імперіалізму», де ми й досі начебто 
перебуваємо, —

лібералізм виступає як одверто реакційний напрям, його головна мета — 
боротьба з марксизмом-ленінізмом, внесення розколу в робітничий рух, 
прагнення підірвати його зсередини з допомогою опортунізму… Ще в пе-
ріод назрівання революції 1905–07 років [Лєнін] довів, що буржуазний 
лібералізм являє собою витончену форму запроданства інтересів народу, 
є тією контрреволюційною силою, без викриття та ізоляції якої успішне 
розгортання революційного руху неможливе… Термін «лібералізм» став 
синонімом примиренства, терпимості до негативних явищ, благодушного 
ставлення до класових ворогів 6.

Тож поступову лібералізацію совєтського авторитаризму під час 
«перестройки» представляли офіційно як розширення і вдосконалення 
«соціалістичної демократії», а не як її кардинальну заміну на демокра-
тію ліберальну. Одне з тогочасних гасел звучало: «Більше демократії — 
більше соціалізму!» — тобто істотної суперечности між демократією та 
совєтською версією соціялізму тут мовби не визнавали. Пропонували 
не демократію (ліберальну, як на Заході), а «демократизацію», тобто 
«збільшення» обсягів усе тієї ж совєтської — обмеженої і ущербної — 
квазідемократії. Проте на практиці ця «демократизація» обернулася під 
тиском пробудженого суспільства поступовим розширенням громадян-
ських свобод, а точніше — наповненням суто декларативних, демагогіч-
них «прав і свобод» із совєтської конституції більш-менш реальним 
змістом. Але процедурно-інституційне забезпечення цієї демократиза-

6 Українська Радянська Енциклопедія. К., 1962. Т. 8. С. 156–157.
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ції залишалося надзвичайно слабким: перші змагальні, хоч і не зовсім 
вільні, вибори було проведено допіру наприкінці «перестройки», бага-
топартійність до самого розпаду СССР так і не сформувалась, ефектив-
ний розподіл влад не відбувся, системи стримувань і противаг не було 
створено.

Прикметно, що в постсовєтській демократії розвинулись насамперед 
ті елементи (передусім аксіологічні), котрі існували принаймні на вер-
бальному рівні в «демократії соціалістичній». І не розвинулись головним 
чином ті, котрих там не існувало: елементи функціональні, як-от верхо-
венство права, а також ті процедурно-інституційні елементи, що перед-
бачають ефективну організацію і контроль процесу, а не лише саме 
голосування 7.

Еволюція «соціалістичної демократії» в постсоціялістичну пояснює 
і її неліберальний характер, і очевидну дисфункціональність, але не по-
яснює специфічної глухоти політиків до всього комплексу ліберальних 
ідей і навіть до самого терміна «лібералізм» чи «ліберальна демократія». 
Жоден із трьох дотеперішніх президентів України не вживав цього тер-
міна в публічних виступах, що навряд чи можна пояснити лишень їхнім 
«соціялістичним» походженням і відповідними ментальними стерео-
типами 8. Адже кожного президента обслуговувала кваліфікована бри-
гада спічрайтерів, серед яких є фахові політологи, обізнані із сучасними 
зарубіжними дискурсами — і в ориґіналах, і в українських перекладах.

Українські політики мовби свідомо уникають певних слів і понять, 
декларуючи за багатьох нагод бажання збудувати в Україні «цивілізо-
вану, правову, европейську, демократичну державу», але чомусь ніколи 
не «ліберальну демократію». Наважимося припустити, що підсвідому 
упередженість до цього терміна зумовлює не так засадничо вороже со-
вєтське ставлення до лібералізму, як характерна для комуністичних 
інтерпретацій редукція лібералізму до суто економічних понять. Лібе-
ралізм у цьому дискурсі є своєрідною альтернативою не лише до «со-
ціялізму», а й до «соціяльної держави», «соціяльного захисту», 
«соціяльних програм» тощо. Він виявляється таким собі демонічним 
утіленням капіталістичного laissez faire, диких джунґлів, де виживає 
спритніший, тимчасом як більшість українців (а з ними й політиків) 

7 Пор.: «Жодне покоління українців не жило в умовах реальної демократії. Ми 
навчилися чесним і прозорим виборам, але не маємо жодного досвіду, як 
функціонує “щоденна демократія”». Чумак В., Пресняков І., Шаповалова Н. 
Українська демократія — така, як усі. K., 2006. http://www.icps.com.ua/doc/
article_Democracy%20like%20any%20other_red.pdf

8 Див.: Кравчук Л. «Є така держава — Україна». Матеріяли з виступів, інтерв’ю, 
прес-конференцій, брифінґів, відповідей на запитання. К., 1992. Принагідно 
зауважимо, що терміна «ліберальна демократія» не вживали й лідери 
демократичної опозиції. Див., наприклад: Чорновіл В. Пульс української 
незалежності. Колонка редактора. К., 2000.
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хочуть державного патерналізму за скандинавською моделлю (що, втім, 
не заважає політикам розбудовувати олігархічний капіталізм щонай-
дикішого зразка).

«Демократія» у постсовєтських країнах асоціюється з беззаконням 
і хаосом, із корумпованою та неефективною владою. Якщо до слова 
«демократична» (держава) додати «правова», то з’являється принай-
мні натяк на якесь її зміцнення й усправедливлення. Якщо ж додати 
«ліберальна», то це, ймовірно, вказуватиме на ще більше безладдя 
і беззаконня. Навряд чи політики це раціонально осмислюють, але 
інтуї тивно — відчувають. У кожнім разі, вони знають своє населення, 
котре тужить не за лібералами типу Гавела або Ющенка, а за «сильни-
ми лідерами» типу Путіна чи Піночета. І якщо цілком відмовитися від 
«демократії» вони не наважуються через низку і міжнародних, і вну-
трішніх причин, то все ж воліють при тому бодай не обтяжувати себе 
ще й гаслом «лібералізму». «Правова держава» справді звучить пере-
конливіше.

Втім, окрім природних для бідної й неправової держави обіцянок 
«соціяльного захисту» і «верховенства права», дискурс «демократії» 
поєднується також із обіцянками «европейської інтеґрації» («мусимо 
бути демократичними задля нашого повернення до Европи») та «роз-
будови держави» («демократія в Україні слабка й дисфункціональна, 
але треба це перетерпіти, поки збудуємо міцну національну державу»). 
Усі ці «гарні речі» поєднуються в дискурсі цілком безпроблемно, хоча 
насправді — і в теорії, і на практиці — існує чимало колізій між лібераль-
ною демократією та побудовою соціяльної (чи національної) держави.

Проблематизація терміна «демократія» починається щойно на 
рубежі 1990—2000-х років, що зумовлено, вочевидь, двома взаємо-
пов’язаними чинниками. З одного боку, в Україні, як і в інших пост-
совєтських державах, наростають авторитарні тенденції, що спонукає, 
своєю чергою, захисників режиму до дискурсивної леґітимізації цих 
тенденцій, а опонентів — до критики й деконструкції 9. А з другого 
боку, ці самі тенденції спонукають західних аналітиків до ревізії над-
то оптимістичної, як з’ясувалося, «транзитологічної парадигми» та 
до поглибленого дослідження особливостей «неліберальних», «імі-
таційних» демократій на постсовєтському просторі 10. Додатковим 
чинником можна вважати й загострення антиамериканських настро-

9 Докладніше про це в моїй книжці: Рябчук М. Дилеми українського Фауста: 
громадянське суспільство та «розбудова держави». К., 2000. Розд. 1–8.

10 Див. насамперед: Zakaria F. The Rise of Illiberal Democracy // Foreign Affairs. 
1997. № 76; Carothers Th. The End of the Transition Paradigm // Journal of 
Democracy. 2002. Vol. 13. № 1; Diamond L. Thinking about Hybrid Regimes // Ibid.; 
Furman D. The Origins and Elements of Imitation Democracies // Eurozine. October 
2007. (http://www.eurozine.com/articles/2007-10-09-furman-en.html); Wilson A. 
Virtual Politics. Faking Democracy in the post-Soviet World. New Haven, 2005.
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їв у цей самий період — насамперед у Росії, але також у відчутно за-
лежній від росій ських дискурсів Україні. Ліберальну демократію 
в таких дискурсах подають як західну, насамперед американську, ви-
гадку, спрямовану на виправдання політики подвійних стандартів, 
нав’язування цілому світові своїх специфічних цінностей як нібито 
універсальних та застосування супроти незгодних свавільних санкцій 
чи навіть збройної інтервенції. Прикметно, що стаття «Демократія» 
саме в російській версії Вікіпедії містить унікальний підрозділ «Связь 
демократии с США».

Український антизахідний, антидемократичний та антилібераль-
ний дискурс є великою мірою провінційною версією такого самого 
дискурсу російського. Абсолютна більшість його адептів не володіє 
західними мовами і не послуговується західними джерелами — хіба 
що в росій ських, почасти українських перекладах, цитатах та інтер-
претаціях. Тож навіть ті слушні й цікаві думки, що є, скажімо, в сучас-
ній марксистській критиці західного лібералізму або в концепціях 
сьогоднішніх «нових правих», залишаються поза увагою українських 
антизахідників або ж набувають, найчастіше за російського посеред-
ництва, абсолютно ґротескних форм:

Якщо тоталітаризм розуміти не як всеосяжну і всепроникну державу, що 
цілковито (тотально) контролює суспільне життя, а як прагнення, засіб 
такої держави цілковито (тотально) втілити певний ідеологічний принцип 
(комуністичний, фашистський, ліберальний), витіснивши і знищивши 
в соціальній практиці все, що цьому принципу суперечить, то можна 
стверджувати, що нині ліберальний тоталітаризм заступив тоталітаризм 
комуністичний… Поразка фашистського та комуністичного ідеалізмів 
призвела до виникнення ідеологічно однополюсних міжнародних від-
носин, в яких цілковито запанував ідеалізм ліберальний (разом з його 
носієм — євроатлантичним світом та американським гегемоном)… Зага-
лом, політична релігія «свободи» є таким самим ідолопоклонством, як 
і політична релігія «класу» чи політична релігія «раси». Вона так само 
вимагає жертвоприношень. Однак «свобода» нищить підступно, анонім-
но, опосередковано… Головним наслідком тотального запровадження цієї 
цінності до соціального життя є конкуренція, котра позбавлена високої 
шляхетності свого аксіологічного витоку, постаючи механізмом селекції 
і засобом ліберального терору, який технічно та ціннісно переважає ко-
муністичні і фашистські засоби терору тим, що не має «обличчя» (в осо-
бі тоталітарної держави з її каральними органами та концентраційними 
таборами), тобто є анонімним 11.

11 Кононенко С. Ліберальна демократія: ідеологічні стандарти та об’єктивні умови 
// Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. Вип. 10. K., 2007. 
(http://www.politik.org.ua/vid/bookscontent.php3?b=21&c=459).
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Цитований текст, за задумом, належить до «наукових», як і сам 
збірник (із розряду «ваківських»), де його вміщено поряд із кількома 
десятками текстів інших докторів та кандидатів наук, повних і неповних 
академіків. Текст доволі репрезентативний — для значної частини пост-
совєтської політології, котра виводиться генеалогічно із совєтських ін-
ститутів «історії партії» та катедр «наукового комунізму» і котра, за 
браком освічености, паразитує на розвиненішому і ресурсно багатшому 
російському антизахідництві й антилібералізмі. Не вдаючись тут до 
аналізу подібних писань, вкажемо лише на характерну для них (і для 
всієї совєтської та постсовєтської традиції) редукцію лібералізму до ідеї 
свободи (переважно економічної) та цілковиту байдужість до процедур-
но-інституційних аспектів ліберальної демократії, тобто саме тих аспектів, 
котрі стосуються розмежування індивідуальних свобод, їх забез пе чення 
та узгодження зі свободами інших індивідів.

Ця байдужість чи, краще сказати, іґнорація притаманна, між іншим, 
не лише постсовєтським противникам ліберальної демократії, а й бага-
тьом постсовєтським прихильникам, котрі ентузіястично приймають 
демократію як систему цінностей, проте слабко уявляють собі її інсти-
туційний аспект. Виглядає, що вирішальним тут є не так ставлення до 
демократії, як засвоєні поняттєві кліше — своєрідна інерція оперування 
певними категоріями хоч зі знаком плюс, хоч зі знаком мінус.

Тож, наприклад, у чималій (на три з половиною тисячі слів) про-
грамовій статті «Україна: перспективи ліберальної демократії» (2001) 
чільний політик демократичного табору і науковець, член-кореспондент 
Академії наук України Микола Жулинський досить докладно й квітчас-
то, з помітними емоційними перебільшеннями пояснює, що таке 
ліберально-демократичні цінності й чому саме вони повинні «забез-
печити перетворення України на сучасну гуманітарну культурно-
інформаційну державу». Без жодних вагань автор покликається на 
працю Френсиса Фукуями дванадцятилітньої давности («Кінець історії», 
1989), де той, мовляв, «переконливо доводить, що у зв’язку із закінчен-
ням “холодної війни” і завершенням ідеологічного протистояння люд-
ства лібералізм більше не має життєздатної альтернативи» 12.

Aвтор начебто й розуміє, що «про реалізацію ідей лібералізму 
в Україні ще рано говорити», бо «ліберальні ідеї й цінності надто по-
вільно, особливо в соціяльно-економічній сфері, вживаються в суспіль-
ну свідомість»; «ринкові реформи ще не набули ефективної динаміки 
саморозвитку»; «в українському суспільстві не сформовані морально-
етичні засади забезпечення індивідуальної свободи і всіх її цінностей, 
моральної справедливості, людської гідності». Але причин усього цього 
він шукає в історичній, політично-культурній традиції, себто знову ж 

12 Дзеркало тижня. 2001. 22–28 вересня. № 37. (http://www.dt.ua/3000 
/3050/32299/).
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таки у сфері цінностей, і лише побіжно згадує брак політичної волі «з боку 
вищого керівництва Української держави» та партійних провідників. Куди 
саме цю політичну волю мала би спрямовувати, які реформи мали би 
здійснювати, які інституції й процедури слід би змінити передовсім, — усе 
це залишається поза межами дискурсу великою мірою через те, що «де-
мократію» й далі інтерпретують як символ «усього хорошого», а не як 
складний механізм, що потребує ретельного нагляду й догляду.

Власне, в одному місці автор начебто наближається до складнішого 
розуміння демократії, проте робить це мимохідь, через ефектну цитату 
з колеґи, професора В. Войтенка, не надаючи їй, однак, жодного розви-
тку: «Якщо тоталітаризм — це передусім лише ритуал, то демократія — 
це процедура. Посткомунізм поки що не визначився…»

Задля справедливости слід, однак, визнати, що в дедалі більшій 
кількості наукових праць, у найновіших підручниках, енциклопедіях 
та довідниках поняття демократії трактують достатньо глибоко, з на-
лежною увагою не лише до ціннісних, а й до інституційних та функці-
ональних аспектів, і з досить добрим розрізненням ліберальної 
і нелі беральної демократії (електоральної, імітаційної, «суверенної» 
тощо). Дедалі більше досліджень присвячено з’ясуванню та проблема-
тизації окремих понять. Одна з таких нових публікацій обговорює 
особливості застосування терміна «консолідація демократії» у сучасній 
транзитології 13.

Автор слушно вказує на дещо відмінне значення слова «консоліда-
ція» в англомовній традиції та в російсько- й україномовній традиціях 
(автор уважає їх достатньо близькими, хоча й не тотожними). Англій-
ський термін consolidation великою мірою зберіг первісне значення 
латинського слова consolidatio (con — з, разом; та solidare — ущільню-
вати, зміцнювати, зрощувати). В українському (і російському) слово-
вжитку цей термін теж має значення «зміцнення», проте з відтінком 
«об’єднання», «згуртування» чи навіть «додавання» або «підсумову-
вання», як, наприклад, у поширеній нині формулі «консолідований 
баланс» або «консолідований прибуток» чи, коли йдеться про політич-
ний дискурс, «консолідована енергія» (мас), «консолідовані зусилля» 
(суспільства, народу) тощо 14.

Автор, на жаль, не пояснює причин цього семантичного зсуву, а тим 
більш не говорить про його наслідки для українського дискурсу, обме-
жуючись у статті аналізом лише англомовних транзитологічних праць. 
У примітці до тексту він, щоправда, вказує на відсутність єдиного підходу 

13 Тітар І. Консолідація демократії: проблема визначення поняття // Соціологія: 
теорія, методи, маркетинґ. 2008. № 4. С. 39–54.

14 Див., напр.: Папієв М. Громадянське суспільство: міф, реальність чи шанс?  
// Дзеркало тижня. 2007. 3–10 листопада. № 41. (http://www.dt.ua/1000 
/1550/61018/).
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до перекладу поняття consolidation of democracy (чи democratic 
consolidation) українською або російською мовами: «Крім кальки (“кон-
солідація демократії”) відомі принаймні чотири варіанти перекладу цих 
понять: “зміцнення демократії”, “усталена демократія”, “стабільність 
демократії”, “збереження демократії”. Це призводить до розмивання 
наукової термінології й нагадує [про] необхідність обережно ставитися 
до перекладів» 15.

А тим часом проблема виглядає серйознішою, оскільки причиною 
окресленого вище семантичного зсуву є характерна для совєтської ново-
мови прив’язка слова «консолідація» до слів «суспільство» або «народ» 
(і, звичайно ж, до ритуальної формули про «консолідуючу роль Кому-
ністичної партії»), — прив’язка настільки міцна, що навіть за відсутнос-
ти уточнювального означення (як, наприклад, у фразі: «Нам потрібна 
консолідація») кожен розуміє, що йдеться про суспільну/загальнона-
родну консолідацію, себто згуртованість, а не про зміцнення демократії 
чи ще чогось.

«Консолідація демократії», отже, зберігає залишкові авторитарні 
конотації, роблячи сам процес «консолідації» дещо механістичним: 
підсвідома алюзія вказує радше на зміцнення режиму та ідеологічну 
гомогенізацію суспільства (під проводом «консолідуючої» влади), ніж 
на вдосконалення інституцій і процедур та зміну ціннісних настанов 
і загальної політичної культури громадян. Відмова від кальки буває ви-
правдана у випадках, коли термін «консолідація» з’ясовується далі 
в самому тексті — як, наприклад, у статті Френсиса Фукуями «Примат 
культури», де йдеться про «чотири рівні, на яких має відбуватись зміц-
нення (консолідація) демократії», і де ці рівні (ідеологія, інституції, 
громадянське суспільство, культура) докладно прояснено 16. У більшості 
випадків, однак, заміна «консолідації» на «зміцнення» чи «усталення» 
(демократії) звужує або й затуманює традиційний (англомовний) кон-
текст розмови й водночас не витворює власного, національного.

Політолог Володимир Золотарьов започаткував нещодавно в «Те-
лекритиці» серію щотижневих нарисів під загальною назвою «Попу-
лярна вiрусологiя», задекларувавши на самому початку намір повер-
нути поняттям їхнє первісне значення, тобто звільнити їх від «вірусів 
свідомости», як він метафорично окреслює ерозію термінів у публіч-
ному, зокрема мас-медійному дискурсі 17. Серед найважливіших понять, 
«лікуванням» яких він запропонував невідкладно зайнятися, законо-
мірно опинилася «демократія» та споріднена з нею категорія «прав 
і свобод».

15 http://www.dt.ua/3000/3050/32299/
16 Ї. 2002. № 21. С. 49–51.
17 http://www.telekritika.ua/media-continent/authorcolumn/zoloto/2008-11-

07/41803
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Ключове спостереження Золотарьова на цьому семантичному полі 
стосується утилітарного розуміння права у вітчизняній традиції як суто 
ситуативного предмета суспільного договору та відсутности в цій тра-
диції розуміння права як певного Абсолюту, уособлення чи то Бога, чи 
то Природи — чогось, що можна пізнавати і відкривати. Одне розумін-
ня автор пов’язує з французькою традицiєю, друге — з англосаксонсь-
кою. В одному випадку держава є джерелом і ґарантом прав, у друго-
му — права є вродженими й невідчужуваними, вони є, сказати б, 
частиною людської природи.

Автор визнає, що жодне з цих розумінь не існує у чистому вигляді; 
йдеться лише про істотне переважання одного розуміння над іншим. 
В Европі конверґенція цих двох традицій відбувалась усе-таки на осно-
ві визнання абсолютного характеру прав з одночасним визнанням їхньої 
певної ієрархії, що можна потрактувати і як наслідок поступової лібера-
лізації французької демократії, і як наслідок демократизації англійсько-
го лібералізму. Відтак

абсолютний характер прав там, де прийнялося таке розуміння, є для одних 
предметом віри, для других — зручним припущенням. Хай там як, а по-
міщаючи джерело права поза людиною й людським суспільством, ви отри-
маєте результат значно кращий, ніж допускаючи, що права є лише 
результатом договору (тобто на практиці, що їх «дарує» політична влада, 
котра може їх і відняти). Дотримуючись філософії абсолютности права, ви 
отримаєте суспільство, де гідність кожного цінують як самозрозумілу, 
оскільки цей кожен наділений такими самими правами, як і ви. Натомість 
утилітарний підхід породжує суспільство, де абсолютом стає політична 
влада і ваша цінність визначається здатністю її використовувати. Головний 
результат, який виникає там, де право вважається абсолютним, — це те, що 
таке розуміння приводить до обмеження влади над людиною. Влади будь-
якої — іншої людини, держави тощо 18.

В українському дискурсі англосаксонська ієрархія прав практич-
но відсутня, хоча на лексичному рівні відповідників начебто й не 
бракує: права, свободи і (меншою мірою) привілеї могли б утворити 
таку саму ієрархію, як і rights, liberties та entitlements. Володимир 
Золотарьов досить слушно зауважує, що права (rights) відрізняються 
від свобод (liberties) саме своїм абсолютним («божественним», а тому 
невідчужуваним) характером — приблизно як десять заповідей від-
різняються від Декларації прав людини й громадянина чи Конститу-
ції УРСР. Свободи, безперечно, випливають із прав, і права їх 

18 Золотарёв В. Популярная вирусология. Права // Телекритикa. 20 ноября 2008. 
(http://www.telekritika.ua/media-continent/authorcolumn/zoloto/2008-11-
20/42105).
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леґітимізують, але при тому вони завжди зберігають утилітарний, 
а не абсолютний характер 19.

Найбільша плутанина в українському дискурсі виникає, однак, із 
привілеями (entitlements). За совєтською традицією їх теж трактують як 
права: «право на працю», «право на житло», «право на безплатну ме-
дицину» тощо. Хоча зрозуміло, що вони не мають не лише абсолютно-
го характеру, як справжні права (rights), а й тієї ваги, що свободи 
(liberties), бо ж залежать не лише від суспільного договору з державою, 
а й від здатности самих громадян, самого суспільства створити необхід-
ні ресурси (бюджетні та інші) для забезпечення окреслених привілеїв.

Нерозрізнення цих трьох різновидів прав в українському дискурсі 
в певний спосіб відтворює і підтримує окреслене вище, на початку роз-
ділу, нерозрізнення трьох аспектів сучасної демократії, де сама демо-
кратія корелює з реалізацією свобод, ліберальне начало нагадує про 
абсолютні права, а соціялістична (соціял-демократична) ідея обстоює 
потребу соціяльного захисту — певних соціяльних привілеїв, помилко-
во визнаних за «права».

2. громадянське суспільство:  
між редукцією та есенціялізацією

У львівській кав’ярні «Нектар» [американський 
професор] Р. Ш. дав прекрасну пораду: якщо хоче-
те, щоб будь-який американець дивився на вас 
з повагою, вжийте в розмові слово civil society (гро-
мадянське суспільство), і успіх ґарантований — він 
матиме вас за свого. Безліч разів згодом перекону-
валися у мудрості професора. Скільки наївняків 
потрапили на цю вудочку! Згодом, на жаль, вигля-
дати респектабельно стало важче, бо цей термін 
почали друкувати різні видання і він став доступним 
для невтаємничених.

Кривенко О., Павлів В. Енциклопедія нашого 
україно знавства. Львів, 1997

Терміна «громадянське суспільство» в совєтському дискурсі прак-
тично не існувало. З-поміж усіх відомих мені загальних і спеціялізованих 
філософських словників та енциклопедій лише «Філософський слов-

19 Свого часу, цитуючи по-українськи англомовну статтю Ендрю Селівана 
«Незручності від свободи» («Democracy’s Discontent»), я не зумів розрізнити 
належним чином в одному реченні свободу (freedom) як абсолютне право та 
свободи (liberties) як права утилітарні. «Свобода, — написав я тоді, — це не лише 
відсутність урядового свавілля, а й здатність громадян до самоврядування, — лише 
вона уможливлює практичне здійснення всіх свобод» (Дилеми українсь кого 
Фауста. С. 9). Сьогодні я, звісно, висловив би це чіткіше: «лише вона (Свобода) 
уможливлює практичне здійснення всіх громадянських свобод».
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ник» 1973 року містить згадку про громадянське суспільство — «термін, 
яким у бурж. філософії і соціології XVIII — поч. XIX ст. позначали сус-
пільні, у вузькому розумінні — майнові, відносини на противагу “політ. 
суспільству” — державі» 20.

Жодного представника цієї «бурж. філософії і соціології XVIII—поч. 
XIX ст.» у словниковій статті не було згадано, а тим більше не згадувано 
їхніх античних попередників, від яких, власне, й походить сам термін. 
Із-поміж усіх мислителів, що розробляли поняття громадянського сус-
пільства, згадано тільки Геґеля — та й то лиш тому, що в комуністично-
му каноні його вважали філософським предтечею Маркса, таким собі 
Верґілієм перед Ісусом.

«Термін “громадянське суспільство”, — пояснює «Словник», — був 
використаний К. Марксом у його ранніх творах у зв’язку з критикою 
філософії Гегеля. К. Маркс відкинув ідеалістичне тлумачення Г. с. і до-
вів, що майнові відносини (Г. с.) є лише юрид. виразом виробничих 
відносин. Пізніше цей термін К. Маркс замінив такими наук. поняттями, 
як екон. структура суспільства, екон. базис, спосіб виробництва тощо».

На цьому, власне, історія терміна «громадянське суспільство» й за-
кінчується.

Невживаність цього терміна в совєтські часи не означає, однак, його 
цілковитої незалежности в постсовєтські часи від інерції совєтського 
мислення та мовлення, відповідних шаблонів і конотацій. Насамперед 
зовсім не вільні від совєтського слововжитку складники цього терміна. 
І категорія «громадянськости», і поняття «суспільства» мають у кому-
ністичному дискурсі виразно авторитарне забарвлення. «Громадян-
ськість» (як, наприклад, у стандартних для совєтської новомови 
словосполученнях «громадянська позиція» чи «громадянська свідо-
мість») вказує на особливо високу лояльність щодо режиму й особливо 
високий рівень мобілізації (зрозуміло, що поняття режиму, держави, 
нації, класу чи просто ідеології в тоталітарному дискурсі не розрізняють, 
витворюючи з усіх цих термінів синкретичне чи пак тотальне ціле). Так 
само й «суспільство» у совєтському слововжитку не є чимось автоном-
ним від держави чи ідеологічно гетерогенним; воно — лиш синонім 
тотального, недиференційованого «народу», «трудящих мас», «будів-
ників комунізму».

Залишковий ефект цього дискурсу проявляється в постсовєтські 
часи у надмірній, сказати б, ідеологізації терміна, в перебільшенні його 
мобілізаційних функцій і можливостей, а також у недооцінюванні його 
партикуляризму та гетерогенности. Тобто, як і у випадку з «демократі-
єю», відбувається своєрідна есенціялізація терміна, дискурсивне наду-
живання його на позначення «всього хорошого» чи, навпаки, «всього 
поганого», — залежно від ідеологічних настанов мовця.

20 Шинкарук В. І. Філософський словник. К., 1973. С. 86.
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Утім, есенціялізацію терміна зумовлює, вочевидь, не лише інерція 
тоталітарного мислення і мовлення, але й самі умови появи цього та бага-
тьох інших термінів у публічному дискурсі пізньосовєтських часів, тобто 
часів «перестройки» та розпаду СССР. Ці умови характеризувала гостра 
ідеологічна конфронтація, ситуація такої собі «холодної громадянської 
війни», що нерідко в різних місцях перетворювалась і на «гарячу». Термін 
«громадянське суспільство» з’являється в цьому контексті як своєрідне 
синонімічне продовження поширенішого (і популярнішого) в той час тер-
міна «неформали» (себто «неформальні», офіційно не зареєстровані гро-
мадські організації та ініціятиви), а також як риторична альтернатива 
суспільству етатичному, одержавленому. Термін стає не так знаком чи ін-
струментом осмислення відповідного явища, як гаслом визволення з-під 
тоталітарного гніту, емансипації від усевладної держави-партії.

Перша відома мені поява терміна в науковому контексті відбулася 
1989 року в спільному совєтсько-французькому виданні «50/50. Словарь 
нового мышления». Приблизно в той самий час (1989–1990 рр.) термін 
з’являється і в публіцистиці — спершу російській, а згодом (з огляду на 
жорсткішу цензуру) і в українській. Аналітична вага цього терміна, од-
нак, залишається незначною; порівняно невеликим залишається і його 
поширення.

Справжня мода на «громадянське суспільство» (яку дотепно спа-
родіювали двоє українських журналістів в епіграфі до цього розділу) 
починається щойно в середині 1990-х. Це зумовлено, вочевидь, не лише 
першими перекладами зарубіжних праць про громадянське суспіль-
ство, а й пошуком відповіді на дедалі болісніше запитання: чому зане-
пад тоталітаризму не привів до утвердження ліберальної демократії, 
чому крах імперії не увінчався омріяним «національним відроджен-
ням», чому перехід від державної планово-розподільчої економіки до 
начебто вільного ринку не дав нічого, крім економічного хаосу та ма-
сових злиднів? (Власне, в цьому контексті й переклад та реферування 
зарубіжних джерел так само можна вважати частиною цих пошукових 
зусиль.)

Громадянське суспільство, а точніше його відсутність чи слабкість 
і недорозвиненість виявляються універсальною відповіддю ледь не на 
всі питання. І якщо науковці все ж намагаються якось проблематизува-
ти цей термін, осмислити, ввести у ширше коло явищ та категорій, то 
в популярному дискурсі відбувається характерна для посткомунізму 
есенціялізація терміна, і його інтенсивно вживають, особливо політики, 
на позначення «всього хорошого» — в одному ряду з «демократією», 
«розбудовою держави» та «европейською інтеґрацією».

Скажімо, якщо у збірнику статтей, виступів та інтерв’ю Леоніда 
Кравчука 1992 року немає ще жодної (!) згадки про громадянське сус-
пільство, то вже наступного, 1993 року він за кожної нагоди згадує його 
в стандартному наборі державних пріоритетів: «Що ж до кінцевої мети 
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всіх наших зусиль, хотів би підкреслити: ми будуємо правову демокра-
тичну незалежну державу, цивілізоване громадянське суспільство» 21.

Згадка про «цивілізоване громадянське суспільство» (civilized civil 
society) тут особливо цікава, оскільки вона виявляє ту саму терміноло-
гічну нечіткість і дискурсивну невпевненість, що й згадане конституцій-
не окреслення України як «суверенної і незалежної» держави. 
Нагнітання синонімів, як і повторювання тих самих означень (вели кий-
великий, далеко-далеко), має ознаки архаїчного («мітологічного») 
мислення і мовлення, от тільки засвідчує в цьому випадку не велетен-
ський («невимовний») обсяг «цивілізованости» або «суверенности», 
а радше невпевненість у цих якостях і намагання зміцнити, підтримати 
їх додатковими словесними підпорами. Наважимося стверджувати, що 
саме тому слово «цивілізований» набуло в українському політичному 
дискурсі такого ж поширення і такої ж функціональности, як і слово 
«европейський» у дискурсі комерційно-побутовому. В обох випадках 
ідеться про своєрідний віртуальний маркетинґ — продаж того, чого на-
справді немає або ж є в обмеженій кількості й/або сумнівної якости.

Проте в поєднанні з «громадянським суспільством» слово «циві-
лізований» виявляє ще одну інтерпретаційну проблему, пов’язану 
з семантичною неадекватністю терміна «громадянське суспільство» 
англомовному civil society (чи подібному франкомовному societe civil). 
В українській версії, на превеликий жаль, зникає ключова для англо-
мовної (і франкомовної) версії ідея «цивільности» (civility) як певної 
«вихованости», «викшталтуваности», «цивілізованости». У давніших 
українських перекладах терміна, що їх на межі ХІХ—ХХ століть робив 
із німецької Іван Франко, йшлося про «горожанське суспільство» 
(buergerliche Gesellschaft), тобто ідея «цивільности» там теж була 
неочевидною. Звичайно, знаючи, що civility розвинулась у давньо-
римських містах (civitas=політейя=громадянство=горожанство), 
ерудований читач може догледіти і в категорії «горожанськість», чи 
«громадянськість», натяк на певну «цивільність», «цивілізованість». 
Брак у німецькій версії прямої вказівки на civitas компенсовує «ци-
вільна» специфіка слова Gesellschaft як бінарна опозиція до більш 
комунітарного Gemeinschaft, а також — добре знана всім німцям ба-
гатосотлітня традиція бюрґерської автономії та горожанських свобод. 
Українське ж «громадянське суспільство» за етимологією є радше 
тавтологією: громадська громада чи спільна спільнота. Хоча, звісно, 
знаючи, що слово «громадянин», окрім первісного значення «член 
громади», також набуло через смислову індукцію певних «громадян-
ських», «цивільних», «цивілізаційних» чеснот, можемо дедукувати 
з нього ці самі чесноти і в поняття «громадянське суспільство» — 
«суспільство громадян».

21 Голос України. 13 квітня 1993.
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Теоретичне засвоєння концепції громадянського суспільства і че-
рез наукові переклади 22, і через ориґінальні розвідки українських авто-
рів 23 у парадоксальний спосіб поєднується з подальшою профанацією 
цього терміна в політичному дискурсі кінця 1990—початку 2000-х ро-
ків. З одного боку, формується сфера цілком фахового обговорення 
суспільної проблематики в кількох чи кільканадцяти інтелектуальних 
виданнях, малотиражних книжках і персональних — формальних і не-
формальних — контактах між вестернізованими теоретиками-суспіль-
ствознавцями, гуманітаріями, громадськими активістами та їхніми 
західними колеґами. А з другого боку, зберігається і розширюється 
традиційна сфера політичної демагогії та масмедійних маніпуляцій, 
яку, зокрема, підтримує і квазінаукова продукція незліченних «науково-
дослідних» та «науково-освітніх» інституцій, успадкованих від СССР 
разом із властивою їм традицією сервілізму, корупції, симбіозу з вла-
дою та вкрай низького професійного рівня більшости «проффесорів», 
«академіків», «доцентів» та їхніх «аспірантів».

«Громадянське суспільство» в офіційному дискурсі стає одним із 
гасел, що має леґітимізувати й ошляхетнювати («джентрифікувати») 
дедалі авторитарнішу й беззаконнішу владу. Ця потреба в симулякрах 
для «імітаційної демократії» особливо зросла після брутально зманіпу-
льованих президентських виборів 1999 року, а ще більше — після «касет-
ного скандалу» в кінці 2000-го та цілковитої внутрішньої й між народної 
делеґітимізації режиму. Посилання на «демократію», «громадянське 
суспільство», «правову державу» та «европейську інтеґрацію» набуває 
у виступах президента ґротескних форм. Один за одним з’являються 
президентські укази «Про Всеукраїнську громадську раду» (від 11 квітня 
2001 року, № 244/2001), «Про комісію із сприяння розвитку громадян-
ського суспільства» (від 11 квітня 2001 року, № 245/2001), «Про заходи 
щодо державної підтримки розвитку науково-просвітницької діяльнос-
ті громадських організацій» (16 травня 2001 року, № 316/2001), видають 
інші подібні постанови та розпорядження, гарячково формують різні 
«громадські ради» при владних органах, оголошують «громадські іні-
ціативи», проводять (за сприяння влади) Громадянський Форум укра-

22 Див.: Поппер К. Відкрите суспільство та його вороги. К., 1994. Т. 1–2; Арато Е., 
Коген Дж. Відродження, занепад та реконструкція концепції громадянського 
суспільства // Політична думка. 1996. № 7; Токвіль А. де. Про демократію 
в Америці. К., 1999; Кін Дж. Громадянське суспільство. Старі образи, нове ба-
чення. К., 2000; Патнем Р. Становлення демократії. К., 2001.

23 Лісовий В. Феномен громадянства. К., 1996; Пасько І., Пасько Я. Громадянське 
суспільство і національна ідея. Донецьк, 1999; Колодій А. На шляху до грома-
дянського суспільства. Львів, 2002; Карась А. Філософія громадянського 
суспільства в класичних теоріях і некласичних інтерпретаціях. Львів, 2003; 
Пасько Я. Соціaльна держава і громадянське суспільство: співпраця versus проaльна держава і громадянське суспільство: співпраця versus прольна держава і громадянське суспільство: співпраця versus про-
тистояння. К., 2008.
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їнських неурядових організацій 24, врешті, сам президент за різних нагод 
виголошує дуже правильні слова про громадянське суспільство та його 
інституції:

Треба залучити людей у простір реальної політики, наблизити до процесу 
вироблення та прийняття відповідальних державних рішень. Розглядаю 
це як важливу передумову утвердження в Україні повноцінного громадян-
ського суспільства.
Втім, завдання формування та розвитку громадянського суспільства на-
багато ширші і багатоплановіші. Нині виразно проглядаються ознаки по-
чатку якісно нового етапу його становлення. Настав час переходити від 
інституціалізації структур громадянського суспільства, чим ми досі пере-
важно займалися, до повноцінного виконання ними своїх функцій.
Громадські організації мають стати реальними каналами представництва 
всього розмаїття суспільних інтересів, посередниками між їх носіями і вла-
дою. А структури виконавчої влади, у свою чергу, повинні вчитися посту-
повому делегуванню цим організаціям частини своїх повноважень 25.

Цю вербальну ґлорифікацію «громадянського суспільства» супро-
воджують, однак, досить планомірні практичні заходи, спрямовані на 
знищення його зародків через украй несприятливе законодавство щодо 
громадських організацій, через вибіркові репресії з боку податкових 
органів та — що особливо цікаво в контексті нашого аналізу — через 
системну дискредитацію неурядових організацій як начебто безприн-
ципних, корисливих і підступних аґентів чужоземного впливу. Дискур-
сивний наступ ведеться в різних формах і через різні канали: від 
брутальних, переважно наклепницьких писань у таблоїдах про «соро-
сівських ґрантоїдів» до позірно «наукових» розумувань різноманітних 
«експертів» і номенклатурних «академіків» на тему «неоднозначности» 
феномену громадянського суспільства і «небезпеки» некритичного 
ставлення до всіляких НУО.

Кульмінацією кампанії можна вважати статтю професора, члена-
кореспондента Академії наук України Володимира Литвина «Громадянське 

24 Ось характерний коментар одного з учасників на сайті Харківської правозахис-
ної групи: «Все було організовано так, що учасникам залишалось грати роль 
масовки. Гроші було витрачено не дуже ефективно, занадто багато помпезнос-
ти. І зал вартістю 400 долярів за годину — не краще місце для зібрання ГРО-
МАДСЬКИХ організацій БІДНОЇ країни». 18 грудня 2002. http://www.khpg.org/
index.php?id=1040207894

25 Hауково-практичнa конференція «Нові політичні реалії України на рубежі 
тисячоліть». Київ, 16 червня 2001. Цит. за: Підлуська І. До питання про «демі-
тологізацію громадянського суспільства» і методів, якими це робиться  
// Українська правда. 28 січня 2002 (http://www.pravda.com.ua/news/2002 
/1/28/20872.htm).
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суспільство: міти і реальність» у найтиражнішому на той час таблоїді 
«Факты и комментарии» 26. Сам текст, імовірно, не привернув би осо-
бливої уваги, залишаючись «пересічним зразком масової продукції 
посткомуністичної номенклатурної вченої братії, коли б, — як зауважив 
один із критиків, — не посада, яку посідає автор, і не його роль у полі-
тичних процесах та амбіції» 27. Володимир Литвин на момент публікації 
(січень 2002) був керівником Адміністрації президента Кучми та лідером 
провладного політичного блоку «За єдину Україну!», створеного для 
перемоги на парламентських виборах у березні того ж року. Tобто стат-
тю небезпідставно сприйняли як своєрідний ідеологічний маніфест 
чинної влади, вияв її нутряної неприязні до неурядових організацій та 
громадянського суспільства загалом. (Показовим був, зрештою, сам факт 
публікації наукоподібного опусу в популярному таблоїді, аж ніяк не 
призначеному для таких важкоїстівних текстів.)

Найпікантнішим, однак, у цій публікації був факт плаґіяту, досить 
швидко викритий і, зрештою, визнаний самим Литвином — щоправда, 
за його версією, це була така собі свідома інтелектуальна провокація, 
намагання викликати дискусію, представивши думки авторитетного 
американського науковця Томаса Карозерса як власні28. Питання про 
авторський копірайт чомусь анітрохи не збентежило українського ака-
деміка (і політика), ані, тим більше, не стурбувало його питання про 
копірайт перекладача — дарма що статтю Карозерса український «уче-
ний» передер аж ніяк не з ориґіналу (для цього треба було би знати 
англійську, чого серед українських «учених» майже не трапляється), 
а таки з російської версії, опублікованої в Інтернеті 29.

Подальша кар’єра Володимира Литвина — котрому ні цей, ні ще 
кілька інших скандалів із плаґіятом не перешкодили ані стати повним 

26 Литвин В. Гражданское общество: мифы и реальность // Факты и комментарии. 
19 января 2002 (http://www.facts.kiev.ua/Jan2002/1901/03.htm). Статтю від-
разу ж передрукував у повному обсязі тижневик Дзеркало тижня. № 3. 26 
січня — 1 лютого 2002. (http://www.dt.ua/1000/1550/33631), — із нищівними 
коментарями Анатолія Гриценка «Нотатки на полях програмної статтi» та 
Григорія Немирі «Сім мітів або спроба “кориґувального пресинґу”?». Прина-
гідно зазначимо, що ні одного, ні другого коментаря в електронному архіві 
газети сьогодні немає. Обидві антилитвинівські статті щасливо пережили куч-
мівську цензуру, але не пережили якихось новіших віянь у редакційній політиці 
цього популярного тижневика. Згадані статті, однак, збереглися на сайтах інших 
видань, див. відповідно: http://www.pravda.com.ua/news/2002/1/26/20855.htm 
та http://www.irf.kiev.ua/old-site/ukr/news/2002.02.01.18.02.hn.text.html

27 Павлишин А. Міркування з приводу одного політичного маніфесту // http://
www.ji-magazine.lviv.ua/position/2002/lytvyn.htm

28 Carothers Th. Civil Society // Foreign Policy. Winter 1999–2000. № 117. P. 18–
29.

29 Каротерс Т. Критический взгляд на гражданское общество // http://academy-
go.ru/Site/GrObsh/Publications/Karoters.shtml



135

№ 5 (16) 2010 Україна Модерна 

членом і віце-президентом Академії наук України, ані, зрештою, двічі 
потрапити до парламенту і навіть його очолити (у 2002 та 2008 роках) — 
звісно, багато говорить про Україну, про зрілість її суспільства та якість 
політичних і академічних інституцій. Для нашої студії, однак, важливі-
шим і цікавішим є факт, що добродій Литвин переписав Карозерса 
з певними змінами, зберігши ориґінальний текст відсотків на 90–95, 
проте скоротивши кілька явно незручних для його власної концепції 
пасажів і доповнивши текст своїми міркуваннями, коментарями (пере-
важно неґативними, бо ж ідеться про вкрай нелюбе посткомуністичній 
владі громадянське суспільство) та фактологічними помилками 30. Саме 
цих 5–10 % тексту «від Литвина» і є безцінним об’єктом дискурсивного 
аналізу, оскільки вони наочно показують відмінність між мовою захід-
ної науки та її постсовєтською імітацією, між суто академічною, мето-
дологічно цілісною критикою (чи, краще сказати, проблематизацією) 
певних тенденцій та певних спрощених поглядів на громадянське сус-
пільство і суто поліцейським «доносом» на громадянське суспільство 
у найкращих традиціях совєтського аґітпропу.

Одразу зазначимо, що Карозерсова стаття не була і не претендувала 
бути «останнім словом» американської науки про американську демокра-
тію, як це декілька разів повторив Литвин, виправдовуючи пост-фактум 
вибір саме Карозерсового тексту для плаґіяту, чи пак «інтелек туальної 
провокації» 31. Стаття була загалом характерною для Карозерса спробою 

30 Найкурйозніша з них — «воскресіння» загиблого у 1937 році Антоніо Ґрамші 
та перетворення його на активного учасника повоєнних філософських дискусій: 
«Kонцепция гражданского общества, — пише Литвин, — вновь вошла в моду 
после Второй мировой войны, когда (sic) итальянский марксистский теоретик 
Антонио Грамши предложил рассматривать гражданское общество как сеть 
независимых политических инициатив». В ориґіналі ж ідеться лише про те, що 
громадянське суспільство «bounced back into fashion after World War II through 
the writings of the Marxist theorist Antonio Gramsci», — і саме так це відтворив 
в Інтернеті анонімний російський перекладач: «термин “гражданское обще-
ство”… снова вернулся на сцену после Второй Мировой Войны в работах тео-
ретика Антонио Грамши». Українському плаґіяторові, схоже, й на гадку не 
спало, що ідеї Ґрамші можуть бути каталізатором філософських дискусій і піс-
ля смерти самого автора. Про ім’я Роберта Патнема, що його спотворив Литвин 
(у російському перекладі — Путнам), згадувалося не раз: Литвин зробив його 
Путманом. Зауважмо, між іншим, що на той час уже вийшов український пере-
клад Патнема, якого член-кореспондент Академії наук міг би принаймні по-
тримати у руках. Як, зрештою, й Антоніо Ґрамші. Але виглядає, що він не 
тримав у руках навіть «власного» тексту, бо ж мусив би принаймні спіткнутися 
об безглузду фразу про те, що Банґладеш має «доход на душу населения 350 
процентов в год». (Tе, що комп’ютер перетворив значок $ на %, — не дивина; 
але те, що «автор» не зауважив нісенітности фрази, яка внаслідок цього утво-
рилась, говорить багато про що.)

31 Литвин В. Священні корови бувають лише в Індії // Дзеркало тижня. 2–8 лю-
того 2002. № 4. (http://www.dt.ua/1000/1030/33707/).
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критично поглянути на певні стереотипи — приблизно так само, як він 
це зробив перед тим у своїй книжці «Aiding Democracy Abroad: 
The Learning Curve» (1999), а потім і в не менш гучній, зумисно прово-
кативній статті «The End of the Transition Paradigm» (2002). В усіх цих 
випадках якщо й можна говорити про «останнє слово» американської 
науки, то воно аж ніяк не про «американську демократію», а радше про 
саму американську науку, про її методологічні проблеми та парадокси. 
Загалом це характерна для західної науки саморефлексія, котра не за-
вадила би й українській науці, от тільки проблеми для саморе флектування 
тут мусили би бути дещо інші. Адже зрозуміло, що зовсім не «гіпертро-
фія» громадянського суспільства загрожує Україні, не його «надмір» — 
чи то в політиці, чи в економіці, чи в соціяльній сфері. Зрештою, сам 
Томас Карозерс, який знає російську, оцінив Литвинову «інтелектуаль-
ну провокацію» цілком однозначно: «Мені шкода, що мою статтю було 
скопійовано, але мені також шкода, що він, очевидно, змінив деякі мо-
менти у статті задля того, щоб зробити їх більш неґативними стосовно 
громадянського суспільства, ніж було в ориґіналі моєї статті. Тобто він 
мав намір написати щось неґативне про громадянське суспільство й ви-
користав версію моєї статті для підтвердження цього» 32.

Одне слово, Володимир Литвин представив по-своєму унікальний 
зразок «перекладу», де загалом сумлінну інтерпретацію тексту (яку 
зробив російський перекладач) поєднано з безсоромною маніпуляцією 
і де цілком ліберальний рефлективно-критичний дискурс успішно 
трансформовано в дискурс авторитарний, пасквілянтсько-погром-
ницький. У цьому контексті, зазначимо, особливо зворушливим вигля-
дає вдаване здивування Володимира Литвина з приводу нищівної 
критики його опусу, котра з’явилася в українських незалежних виданнях 
ще до того, як було оприявнено факт плаґіяту. Мовляв, усі критики на-
кинулись на статтю лише тому, що вважали її автором Литвина. А коли 
б знали, що її автор — шанований американський професор, то й не 
пискнули б у своєму відомому низькопоклонстві перед усім західним:

я далеко не впевнений, що всі противники запропонованого в цій статті 
погляду на речі висловлювалися б настільки рішуче по-більшовицькому 
і з ярликами, якби знали, що йдуть проти, так би мовити, «останнього 
слова в західній науці про демократію». Більше того, це «слово» взагалі не 
викликало б, гадаю (як не викликало в минулому), особливого суспільного 
резонансу. Проте досить було мені ввести його в український контекст «від 
себе», і шквал зневажливої, нестримної критики не залишив від нього 
каменя на камені 33.

32 Українська правда. 30 січня 2002. (http://www.pravda.com.ua/news/2002 
/1/30/20916.htm).

33 Литвин В. Священні корови…
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Насправді ж, — і я спробую це показати далі, — американський про-
фесор ніколи не написав би такого тексту в українському контексті — 
контексті масштабного наступу «шантажистської держави» на 
громадянське суспільство, а головне — він ніколи не опустився би до 
стилістики совєтської контрпропаґанди, що стримить з усіх Литвинових 
«виправлень» і «доповнень». Тож, у принципі, всі ті критики, що не 
розпізнали за підписом Литвина американського автора, не так уже 
й помилилися: ідеї в американців бувають різні, іноді не менш ексцен-
тричні, ніж у їхніх українських колеґ, натомість ґебешного, пасквілянт-
ського дискурсу в них не буває. Принаймні в статтях, під якими стоїть 
підпис професорів.

Назагал Володимир Литвин досягає значного ефекту двома неви-
багливими прийомами. З одного боку, він цензурує пасажі, де амери-
канський автор, на його думку, виявляє надмірну прихильність до 
громадянського суспільства, надмірне визнання його важливости і за-
слуг. А з другого боку, додає від себе слова і речення, котрі мають, за 
задумом, принизити громадянське суспільство, поглибити неґативні 
асоціяції, відповідно до антиліберальних настанов самого інтерпрета-
тора.

Найпомітнішим, звісно, є вилучення із Карозерсової статті цілого 
розділу під характерною назвою «Зростання ролі громадянського озна-
чає зменшення ролі держави» («The Rise of Civil Society Means the Decline 
of the State»). Kарозерс спростовує цю тезу як один із мітів, проте арґу-
менти, які він при тому наводить, явно не викликають симпатії в інтер-
претатора, котрий водночас є представником доволі дисфункціональної 
авторитарної влади:

Nothing cripples civil society development like a weak, lethargic state. In 
Eastern Europe, civil society has come much further since 1989 in the 
countries where governments have proved relatively capable and competent, 
such as Poland and Hungary, and it has been retarded where states have 
wallowed in inefficiency and incompetence such as Romania, and for parts 
of the decade, Bulgaria… Civil society can and should challenge, irritate, and 
even, at times, antagonize the state. But civil society and the state need each 
other and, in the best of worlds, they develop in tandem, not at each other’s 
expense34.

Ніщо так не ослаблює розвиток громадянського суспільства, як слабка, ле-
тарґічна держава. У Східній Европі громадянське суспільство помітно роз-
винулося після 1989 року саме в тих країнах, де уряди виявилися більш-менш 
дієвими й компетентними, як у Польщі й Угорщині, і помітно відстало у роз-
витку там, де державна влада загрузла в неефективності й некомпетентності, 

34 Carothers Th. P. 26–27.
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як у Румунії та, великою мірою, у Болгарії… Громадянське суспільство може 
і мусить кидати виклик державі, бути для неї подразником, а подеколи 
й антагоністом. Та водночас громадянське суспільство й держава потребу-
ють одне одного і, у найкращому з-поміж світів, розвиваються разом, не за 
рахунок одне одного.

Із подібних причин із Карозерсового тексту зникають занадто 
компліментарні, на думку інтерпретатора, оцінки заслуг неурядових 
організацій: «They foster citizen participation and civic education. They 
provide leadership training for young people who want to engage in civic 
life but are uninterested in working through political parties» («Вони 
підтримують участь громадян у суспільних справах та громадянську 
освіту. Вони плекають лідерські навики у молодих людей, котрі праг-
нуть включитися у громадське життя, проте не хочуть робити це через 
політичні партії»); зникає визнання ваги і важливости громадянсько-
го суспільства для економічного розвитку: «Мany sectors of civil society 
can reinforce economic development by encouraging sound governmental 
policies and by increasing the flow of knowledge and information within 
a society» («Чимало сеґментів громадянського суспільства здатні 
вплинути на економічний розвиток, заохочуючи уряд до дієвішої 
політики та підвищуючи суспільну обізнаність і поінформованість»); 
зникає, зрештою, один із висновків статті: «It [global civil society] 
carries the potential to reshape the world in important ways» («Потен-
ційно громадянське суспільство здатне істотним чином змінити 
світ») 35.

Усе це, звісно, не випадково. Бо не лише «перекладацькі» скоро-
чення, а й додатки до тексту реалізують ту саму ідейно-політичну (а не 
лише суто плаґіяторську) стратегію. У більшості випадків — це начеб-
то незначні й позірно безневинні «уточнення», кумулятивний ефект 
яких, однак, полягає в загостренні у читача неґативного ставлення до 
неурядових організацій та громадянського суспільства загалом. Там, 
де Карозерс, наприклад, просто застерігає не обмежувати поняття 
громадянського суспільства лише тими учасниками, котрі «ставлять 
високі цілі» (those actors who pursue high-minded aims), Литвин додає 
від себе єхидну усмішечку: не можна, мовляв, обмежувати громадян-
ське суспільство «исключительно душелюбами и моральными апосто-
лами» (жодного із цих слів в ориґіналі немає). Там, де Карозерс пише: 
«In many countries, however, NGOs are outweighed by more traditional 
parts of civil society», — Литвин прибирає «у багатьох країнах», зате 
додає в кінці абсолютно нісенітне в цьому контексті уточнення: «Од-
нако удельный вес более традиционных сегментов гражданского 
общества превышает вес неправительственных организаций тысяче-

35 Carothers Th. P. 20, 24, 28.
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кратно» 36. Там, де Карозерс пише про «misleading notion that civil 
society consists only of noble causes and earnest, well-intentioned actors», 
Литвин пише про «коварное и ложное представление о том, что 
в “гражданское общество” идут лучшие люди с чистыми помыслами, 
пекущиеся разве что о благе народа» (misleading notion — це лишень 
«помилкове», «хибне» уявлення, але аж ніяк не «коварное»).

Tам, де Карозерс спокійно, як і пасує аналітику, констатує: «The 
burgeoning NGO sectors in [democratizing] countries are often dominated 
by elite-run groups that have only tenuous ties to the citizens on whose behalf 
they claim to act, and they depend on international funders for budgets they 
cannot nourish from domestic sources», — Литвин сповна дає волю своїй 
анти-НУОшній ідіосинкразії: «Неправительственные организации, 
борющиеся за “общественное благо”, растут как грибы после дождя, 
однако рекрутируют свои кадры из весьма узкой прослойки вездесу-
щих элитных активистов, ничем не связанных с теми, от имени которых 
они выступают. Соответственно в финансировании своей деятельности 
они на сто процентов зависят от иностранных спонсоров». Насправді 
слів і фраз, що їх я виділив курсивом, в ориґіналі немає. Їх додав Литвин, 
щоб передати власне, зневажливо-саркастичне ставлення до всіх отих 
«борців за суспільне благо» (в лапках, аякже: мовляв, знаємо ми тих 
«борців»!), фальшивих «апостолів» і «душолюбів», пронирливих («вез-
десущих») активістів, котрих «рекрутують» (спасибі, що не «вербують») 
підступні «іноземні спонсори».

Усе це, зрозуміло, аж ніяк не дискурс американської професури, 
радше — впізнаваний дискурс лекторів-пропаґандистів ЦК КПУ та сьо-
годнішніх штатних і позаштатних дописувачів газети «2000», — неза-
бутній ґебешний дискурс, сповнений брудних натяків, інсинуацій та 
незграбно замаскованих погроз. До речі, «доповнивши» Карозерсову 
фразу власною пропаґандистською каламуттю, Литвин примудрився 
водночас «не помітити» кількох ключових слів у її кінці. «Неурядовий 
сектор у країнах, що демократизуються, — пише Карозерс, — залежить 
від міжнародних фондів своїми бюджетами, котрих не може наповнити 
з внутрішніх джерел». Литвин — прикметно — воліє не згадувати про-
блеми «внутрішніх джерел» — бо ж тоді і «стопроцентна» продажність 
усіх отих НУО не буде настільки очевидною, як хотілося б, і незручні 
питання про власну роль самого «референта» та його патронів у пере-
криванні «внутрішніх джерел» можуть виникнути, та ще й асоціятивно 

36 Фальшивка спритного плаґіятора зажила своїм життям: нещодавно мені тра-Фальшивка спритного плаґіятора зажила своїм життям: нещодавно мені тра- спритного плаґіятора зажила своїм життям: нещодавно мені тра-спритного плаґіятора зажила своїм життям: нещодавно мені тра- плаґіятора зажила своїм життям: нещодавно мені тра-плаґіятора зажила своїм життям: нещодавно мені тра- зажила своїм життям: нещодавно мені тра-зажила своїм життям: нещодавно мені тра- своїм життям: нещодавно мені тра-своїм життям: нещодавно мені тра- життям: нещодавно мені тра-життям: нещодавно мені тра-: нещодавно мені тра-нещодавно мені тра- мені тра-мені тра- тра-тра-
пилось посилання на неї в тексті автора, котрий знає всю історію скандальної 
литвинівської публікації, а проте щиро вірить, ніби цитує саме Карозерса: «Там-
таки [у статті Карозерса] можна прочитати, що в розвинених демократіях пи- [у статті Карозерса] можна прочитати, що в розвинених демократіях пи-у статті Карозерса] можна прочитати, що в розвинених демократіях пи- статті Карозерса] можна прочитати, що в розвинених демократіях пи-статті Карозерса] можна прочитати, що в розвинених демократіях пи- Карозерса] можна прочитати, що в розвинених демократіях пи-Карозерса] можна прочитати, що в розвинених демократіях пи-] можна прочитати, що в розвинених демократіях пи-можна прочитати, що в розвинених демократіях пи- прочитати, що в розвинених демократіях пи-прочитати, що в розвинених демократіях пи-, що в розвинених демократіях пи-що в розвинених демократіях пи- в розвинених демократіях пи-в розвинених демократіях пи- розвинених демократіях пи-розвинених демократіях пи- демократіях пи-демократіях пи- пи-пи-
тома вага традиційних об’єднань громадян за інтересами, таких як церква, 
профспілки, спортивні клуби, у тисячі разів перевищує вагу НУО» (курсив 
мій. — М. Р.); http://www.dt.ua/1000/1550/61107/
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пов’язатися, чого доброго, з долею добродія Ходорковського, котрий 
надто вже перейнявся був отими «внутрішніми джерелами».

Не проблематизація, як у Карозерса, а дискредитація явища є голов-
ною метою всіх «редакторських» виправлень Литвина. Навіть там, де 
«перекладацькі» зміщення начебто мінімальні, всіx їх одностайно спря-
мовано в бік поглибленої неґативізації обговорюваного предмета. Ось, 
наприклад, так Карозерс висловлює застереження проти абсолютизації 
саме американських форм демократії та громадянськости: «Obviously, the 
argument that a democracy is not a real democracy unless it has American-style 
civil society is not only wrong but dangerous. A strong belief in civil society 
should not fuel an intolerant attitude toward different kinds of democracies». 
А ось так цю фразу «відредаґовує» Литвин: «Аргумент, по которому де-
мократия не является подлинной, если не опирается на гражданское 
общество американского толка, не только фальшив, но и опасен — он 
ведет к убежденности в том, что демократия может быть либо американ-
ской, либо никакой». Замість нейтрального в ориґіналі «американського 
типу» він уживає зневажливо-іронічне «американского толка»; замість 
означення обговорюваного арґументу як «хибний» («неправильний», 
«помилковий») він окреслює його як «фальшивий»; замість делікатного 
застереження («Щира віра у громадянське суспільство не повинна живи-
ти нетолерантного ставлення до різних видів демократії») в українського 
«інтерпретатора» з’являється щось цілком фейлетонне: «либо американ-
ской, либо никакой» (натомість «щира віра у громадянське суспільство» 
взагалі зникає як щось, вочевидь, небажане й недоречне).

Пасквілянтська стилістика прозирає майже з кожної «правки», 
причому їхня загальна тенденція очевидна. Свідомо чи підсвідомо Лит-
вин наближає стиль Карозерсової статті до стилю совєтських замовних 
статтей про дисидентів чи, щоб не ходити аж так далеко, до стилістики 
якої-небудь телевізійної п’ятихвилинки ненависти у виконанні Корчин-
ського & Джанґірова, до стилістики Путіна та Лєонтьєва і, звичайно ж, 
до незліченних «темниківських» публікацій у провладних виданнях про 
капосних «ґрантоїдів». Відчуйте, для прикладу, стилістичну різницю 
між Карозерсовим (доволі критичним, зауважмо) висловлюванням на 
адресу НУО та — Литвиновим «переказом»:

Some civil society groups may stand for “higher” — that is, nonmaterial — 
principles and values, but much of civil society is preoccupied with the pursuit 
of private and frequently parochial and grubby ends.

Каким бы бескорыстием ни отличались действия отдельных героев, всегда 
находится способ оприходовать их героизм.

В ориґіналі Карозерс говорить лише про те, що чимало громадських 
груп мають суто партикулярні, часто вузькі й тривіяльні цілі. Нема в його 
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тексті єхидства, брудних натяків і підленької радости стукача, що вдало 
врізав по «відщепенцях» на відкритих партійних зборах. Нема всього 
цього і в наступних пасажах Карозерса, що їх специфічно відтворив 
Литвин:

When civil society groups wage a campaign for freedom in a dictatorship, a key 
element of their political bona fides is complete independence, financial and 
otherwise, from the government. In democratic and democratizing countries, 
however, the rules are different. Many civil society groups receive government 
funding.

Гражданское общество не стоит правительству ни копейки… только до тех 
пор, пока оно борется с диктатурой и находится на содержании чужих 
правительств и спонсоров. Но в условиях демократии активизм пере-
ходит на иждивение внутреннего бюджета.

В ориґіналі, як бачимо, немає наклепницької фрази про «утриман-
ня НУО, яке здійснюють чужі уряди» і немає пасквілянтського «акти-
визма на иждивении», зате є відсутнє у Литвина визнання як 
«ключового елементу політичної доброчесности» НУО їхньої «цілкови-
тої незалежности» від власного авторитарного уряду (на кшталт того-
часного Литвинового).

Немає в Карозерса і стукацького, a la Putine, окреслення «подавля-
ющего большинства активистских (?) движений в развивающихся и по-
сткоммунистических странах» як «фактических филиалов зарубеж ных 
неправительственных организаций». Не називає він їх і «чистой про-
екцией западных объединений», як це робить Литвин, хоча й пише 
начебто щось подібне: «Мost of the new transnational civil society actors 
are Western groups projecting themselves into developing and transitional 
societies». Проте зауважмо: це західні групи «проєктують» себе на сус-
пільства, що розвиваються, але аж ніяк не роблять тамтешніх НУО 
своїми «проєкціями» чи, тим більше, «філіями». Вони, пише Карозерс, 
«work in partnership with groups from those countries, but the agendas and 
values they pursue are usually their own». Тобто вони співпрацюють із 
місцевими НУО й проєктують на місцеві суспільства свої цілі й цінності, 
що, на думку Карозерса, є їхнім певним недоліком, але аж ніяк не тим, 
що його проєктує на нелюбі йому українські НУО Володимир Литвин.

І нарешті, останній пасаж, який не залишився поза увагою майже 
всіх Литвинових критиків, як своєрідна квінтесенція його інтерпрета-
торської методології та політичних поглядів. Ідеться про застереження, 
що їх висловив Карозерс стосовно появи так званого глобального гро-
мадянського суспільства: «Like civil society within borders, civil society 
across borders has its dark side. Hate groups are now hooking up with like-
minded extremists in other time zones, feeding off each others’ ugly passions. 
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Organized crime is a transnational venture par excellence, exemplifying 
the most advanced forms of flexible, creative international organization and 
operation».

Литвин залишає ці речення без істотних змін: «Глобализация ин-
ститутов гражданского общества так же неоднозначна, как деятельность 
объединений в рамках национальных государств — может быть полез-
ной или вредной, в зависимости от обстоятельств. Объединяются не 
только правозащитники всех стран — растет координированность 
экстре мист ских группировок, глобализируется для совместных про-
ектов преступный миp». Aле далі не стримується, щоб не додати й від 
себе двох речень, до яких бідолашний американський професор навряд 
чи додумався б: «Те, кто констатирует, что международный терроризм 
перестал опекаться государствами и стал самостоятельной интернаци-
ональной силой, не всегда понимают, что говорят. А говорят буквально 
следующее: террор осуществляют взбесившиеся и глобализирован ные 
сегменты гражданского общества».

Ці дописки провінційного плаґіятора до фахової статті виглядали 
б і справді звичайним курйозом — одним із воістину незліченних у ма-
лоросійському політичному та академічному звіринці, коли б ототож-
нення міжнародного громадянського суспільства з міжнародним 
теро ризмом у сусідній Росії не сприйняли щонайбуквальніше: там 
сьогодні незалежними громадськими організаціями та активістами за-
ймається не просто поліційна охранка, а саме її антитерористичний 
і антиекстремістський відділ. Не виключено, що й в Україні Литвинові 
ідеї зустріли би подібний відгук та розвиток, якби не Помаранчева ре-
волюція, що її інспірували «взбесившиеся сегменты» та їхні місцеві 
«проекции». Шанси для втілення Литвинових ідей, однак, не цілком 
втрачено, якщо судити з академічних та політичних успіхів цього до-
бродія і його незліченних номенклатурних соратників.

Тим часом фактично жодного обговорення статті самого Карозерса 
в Україні не вдалося. Можливо, тому, що парадоксальна, зумисно про-
вокативна стаття була й справді розрахована на західного читача, який 
виразно бачить межу між суто академічною та політичною дискусіями, 
між теоріями та їхніми практичними імплікаціями, і живе у світі, де 
громадянське суспільство давно сформувалося й успішно функціонує, 
перетворюючи більшість дискусій на таке собі змагання хорошого з іще 
кращим, а не, як у нас, поганого з іще гіршим. А може, просто вся енер-
гія потенційних дискутантів пішла на викриття і поборювання Литви-
нових наклепів і захист того, що в Україні ще тільки зароджується і що 
справді надто багатьом Литвиновим патронам, спонсорам і соратникам 
заважає.

У часописі «Ї», щоправда, як реакція на Литвинову «статтю», 
з’явилася згадка про поняттєвий хаос — «через спрощені переклади 
англійських термінів у сучасній українській політології», — проте роз-
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винути цю тезу в рамках журнальної репліки авторка не змогла 37. Вона 
висловила, однак, декілька цікавих спостережень, зокрема, що автор 
обговорюваної статті «закорінений в англосакській правовій культурі 
та цивілізаційній парадигмі». Відтак

на його батьківщині юридичне реґулювання НУО зовсім інше, аніж у країнах 
романської традиції (до якої тяжіє і Україна) — зокрема, воно не таке реґла-
ментоване. Американці назвали собі об’єкт фінансування «НУО», визна-
чили для них відповідні критерії, основним з яких є неприбутковість, — і це 
їхня справа. Але панові В. Литвинові з рації його основної посади варто було 
б зайнятися творенням питомо вітчизняної термінології, або принаймні 
шукати способу узгодження різних правових традицій — в українському за-
конодавстві НУО як таких немає. НУО як реципієнти критикованих автором 
«ґрантів» формально називаються у нас «громадськими організаціями» 
(скорочено дехто вживає ГО), себто до їх числа залічують багато усякого, 
включно з молодіжними підрозділами політичних партій, ба навіть спор-
тивні клуби можуть зареєструватись як ГО — у автора вони чомусь виступа-
ють як «традиційні об’єднання за інтересами».

Друге вартісне спостереження стосується словосполучення «interest 
groups», що його в автентичному російському перекладі відтворено як 
«группы интересов», натомість у Литвиновому плаґіяті перетворено на 
«об’єднання за інтересами», та ще й із приміткою, що саме так вони 
називаються в політології. Насправді ж так називаються різноманітні, 
засадничо неполітичні гуртки й аж ніяк не політичні партії, що їх Воло-
димир Литвин, захопившись удосконаленням Карозерса, теж долучає 
до «об’єднань за інтересами».

Проблематизації терміна «громадянське суспільство» не відбулося 
й після Помаранчевої революції, дарма що саме її чимало оглядачів 
і в Україні, й за кордоном визнали за своєрідний «тріюмф», «відроджен-
ня» чи принаймні «народження» українського громадянського суспіль-
ства. Хоч як це парадоксально, а термін практично зник із публічного 
дискурсу: можливо, тому, що, як і у випадку з «демократією», «вільним 
ринком» та «національною культурою», з’ясувалося раптом, що при-
пинення урядових нагінок та утисків є лише необхідною, проте недо-
статньою, умовою розвитку й розквіту всіх цих явищ.

В інтелектуальному дискурсі обговорення проблематики громадян-
ського суспільства змістилося в бік дискусій про політичну культуру, 
соціяльний капітал та інституційний (зокрема конституційний) дизайн. 
У популярному дискурсі теж з’явилися модніші теми, пов’язані з полі-
тикою пам’яті, національною ідентичністю, реґіоналізмом і тим-таки 

37 Боренько Я. Особливості українського перекладу // http://www.ji-magazine.lviv.
ua/position/2002/lytvyn.htm
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інституційним дизайном (розподілом влад). Помаранчеві лідери, на 
відміну від попередників, не почували особливого дефіциту демокра-
тичної леґітимности, а отже, й не мусили компенсувати її брак імітацій-
ною риторикою. Інша річ — гострий брак інституційної ефективности, 
який вони, замість здійснювати радикальні реформи, спробували ком-
пенсувати створенням різноманітних громадських рад, колеґій, комісій 
та проведенням інших бюрократичних ініціятив із майже нульовою 
результативністю. Власне, до таких імітувань вдавалися й попередники, 
але якщо для Кучминого режиму це був спосіб приховати масштабні 
репресії проти НУО, то для його наступників це радше спосіб приховати 
власну безпорадність, а також, імовірно, дати своєрідного «хабара», 
«відступного» громадським організаціям, громадській думці та грома-
дянському суспільству загалом, котре, власне, й привело їх до влади.

Тим часом, за спостереженням експертів, «у програмних документах 
жодної з політичних сил, які перемогли на останніх виборах, ми не зна-
йдемо чітко сформульованої мети розвитку громадянського суспільства 
в Україні, не беручи до уваги несистемних загальних гасел» 38. Репресії 
влади супроти суспільства справді давно припинилися, проте важко 
сказати, чи це результат доброї волі самої влади, її розумности й цивілізо-
ваности, а чи лишень наслідок загальної імпотентности й дисфункціональ-
ности. У кожному разі, в публічному дискурсі про громадянське суспільство 
дві важливі тенденції залишилися майже незмінними: схильність редуку-
вати громадянське суспільство до громадських організацій 39 та схильність 
редукувати функції громадянського суспільства до «діялогу» між ним 
(себто громадськими організаціями) та владою 40.

Tака редукція, імовірно, здатна принести короткотерміновий по-
зитивний ефект як засіб супроти надмірної есенціялізації терміна і як 
спосіб заземлити його в суспільну конкретику. Проте спрощення, не-
минучі на цьому шляху, обмежують пізнання, розуміння, а в перспек-
тиві й еволюцію самого явища.

3. Національна ідентичність:  
між мейнстримом та марґінесом

Tерміна «національна ідентичність» у совєтські часи практично не 
існувало, на відміну від широко вживаного, хоча й цілковито вихолоще-
ного терміна «демократія» та маловживаного, але принаймні згадува-
ного (в обмеженому контексті) терміна «громадянське суспільство». Цю 

38 Бистрицький Є. Передчуття громадянського суспільства // Дзеркало тижня. 
11–18 листопада 2007. № 42. (http://www.dt.ua/1000/1550/61107/).

39 Там само.
40 Див., напр.: Папієв М. Громадянське суспільство: міт, реальність чи шанс? // Дзер-

кало тижня. 3–10 листопада 2007. № 41. (http://www.dt.ua/1000/1550/61018/).
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відсутність зумовлювала не лише традиційна нехіть комуністів до всьо-
го, пов’язаного з ідеєю національности, а й суто імперська настанова на 
гомогенізацію державного простору. Для комуністів націоналізм був 
ворожою ідеологією, спрямованою насамперед на роз’єднання міжна-
родного робітничого класу і забезпечення панування місцевої буржуазії 
під лицемірним гаслом «національної єдности» (на противагу міжна-
ціональній солідарності всіх трудящих). Для імперців націоналізм теж 
був засадничим ворогом, оскільки чинив спротив мовно-культурній та 
політичній гомогенізації імперії, а в перспективі й створював загрозу її 
територіяльній цілісності.

«Національне питання» в СССР вважалося раз і назавше виріше-
ним: ідеологічно — у рамках «пролетарського інтернаціоналізму», 
котрий підпорядковував національні інтереси класовим і «діялектич-
но» забезпечував їхню щонайповнішу і найсправжнішу реалізацію; 
політично — у рамках совєтської квазіфедерації, що забезпечувала (теж 
«діялектично») «розквіт» і водночас «зближення» націй — аж до їх 
повного «злиття» (відповідно до Програми КПСС). Мовно-культурні 
відмінності в рамках цієї доктрини визнавали, але (а) як явище тим-
часове і (б) як суто формальну, декоративну, «реґіональну» оболонку 
до спільного для всіх «соціялістичного змісту».

Жодного проблематизування цих формул, цих мовних кліше, а отже, 
й самої доктрини не допускали. Національне питання могли обговорю-
вати, а точніше — представляти лише як суцільний успіх, парад досяг-
нень, черговий вияв мудрости партії та її вождів. Режим не заохочував 
обговорення національної проблематики навіть на віддаленому істо-
ричному матеріялі (зокрема царської Росії) чи на матеріялі зарубіжних 
країн, побоюючись, вочевидь, небажаних аналогій, а ще більше — ко-
розії офіційного догматичного дискурсу через проникнення в нього 
чужих дискурсивних елементів.

Поняття національної ідентичности, безумовно, належало до таких 
елементів, оскільки не просто стосувалося підозрілої й некомфортної 
для совєтів національної проблематики, а й, ще гірше, проблематизу-
вало саму ідею совєтської ідентичности як ідентичности монолітної 
(тотальної) і гомогенної (соціялістичної). Категорія «національної іден-
тичности» імпліцитно передбачає ієрархію чи радше гнучкий і плинний 
набір інших ідентичностей: класових, ґендерних, фахових тощо. Совєт-
ська ідентичність тим часом жодних ієрархій не припускає: усі соціяль-
ні, культурні й інші можливі ідентичності є лише оболонкою, «формою» 
єдино прийнятної та офіційно схваленої в СССР ідентичности — 
совєтсько-соціялістичної. Тобто, у певному сенсі, тут теж можна догле-
діти певну ієрархію, але абсолютно штивну і примітивну: на вищому 
щаблі — «соціялістична» суть, на нижчому — підрядна їй «форма». 
Поняття національної ідентичности було небезпечне вже тим, що 
руйнувало цю ієрархію, ставило під сумнів її абсолютність.
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Щоби сповна усвідомити цю загрозу, варто глянути на стандартне 
означення національної ідентичности в сьогоднішній етнології 41. Енто-
ні Сміт, наприклад, окреслює її як «здатність (само)окресленої спільно-
ти ототожнювати себе саме з цією групою, її символами, цінностями, 
історією, територією, культурою, державними та правовими інституці-
ями, політичними й економічними інтересами» 42. Причому йдеться про 
ототожнення не лише суто раціональне, розумове, але й емоційне, спон-
танне. Цілком очевидно, що сама можливість таких партикулярних 
(само)ототожнень була загрозливою для тоталітарної держави, а надто 
коли допустити, що ці партикулярні тотожності можуть укладатися 
в довільні ієрархії, руйнуючи жорстку підпорядкованість розмаїтих 
«форм» єдиному (тотальному) «змістові».

Тож у совєтському дискурсі не з’являлося не лише поняття «націо-
нальної ідентичности», а й узагалі «ідентичности» як здатности (і мож-
ливости!) індивіда самостійно ототожнювати себе з тією чи тією 
соціяльною чи культурною групою. Тоталітарна держава передбачала 
одну, єдину для всіх, «справжню» ідентичність, і ніякого вибору (самоото-
тожнення) совєтські піддані тут не могли мати. Власне, й обговорювати 
тут не було чого: совєтську ідентичність ідеологізували й підмінювали 
совєтським патріотизмом та комуністичною ідейністю, натомість решту 
ідентичностей зредуковували до формальних, другорядних ознак тієї ж 
таки совєтської ідентичности.

Прикметно, що навіть одинадцятитомовий Словник української 
мови не подає слова «ідентичність» як вияв людської самоідентифікації, 
певної набутої, «самоусвідомленої» («уявленої», як сказав би Бенедикт 
Андерсон) сутности. «Ідентичність», за Словником, це лише абстракт-
ний іменник до прикметника «ідентичний», себто «тотожний» («абсо-
лютно подібний», «однаковий»). Він, як показує на конкретних 
прикладах Словник, передає тотожність (абсолютну подібність) двох 
осіб, тотожність у почуттях, поглядах, поведінці або ж тотожність із 
якимось зразком, проте не передбачає тотожности (самоототожнення) 
з певною соціяльною групою і взагалі не трактує ідентичність як іма-
нентну конститутивну якість людського «я», людську сутність 43.

41 Українська Лабораторія наукового перекладу пропонує чотири варіянти інтерпре-
тації цього терміна: «національна ідентичність», «національна тотожність», 
«національна тожсамість» і «національна самототожність»; див. http://www.ua-
pereklad.org/ua/seminar/PaulConnerton/. Реально поширеними, однак, є лише перші 
два, що мають, відповідно, 73 та 24 тисячі згадок у системі Google.

42 Сміт Е. Національна ідентичність. К., 1994. С. 26. Українська версія «Вікіпедії» 
подає подібне означення: «Національна ідентичність — усвідомлення власної 
згоди та причетности до низки цінностей стосовно рідної мови, релігії, етичних 
норм, культурної спадщини, які закріплені в єдиній системі політичних та 
громадських організацій держави». В обох випадках наголошено власну волю 
і вільний вибір людини — річ украй небажану для тоталітарних держав.

43 Словник української мови. К., 1973. Т. 4. С. 11.
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Звичайно, повністю обійти термін (і явище) совєтські гуманітарії не 
могли, адже поняття «ідентичности» набуло значного поширення у за-
хідній психології та соціології ще від початку ХХ століття. Тож совєтські 
фахові публікації пишуть у відповідних місцях про «ідентифікацію» як 
емоційне самоототожнення індивіда з іншою людиною, групою чи 
ідеалом 44. Тобто йдеться все-таки не про ідентичність як певну абстрак-
цію, чисту «уявленість», а лише про певний процес (і результат) цілком 
конкретного, ситуативного ототожнення когось із кимось/чимось  
/у чо мусь. Ідентичність, за влучним зауваженням української дослідниці, 
постає тут як тотожність, але не як «самість» 45.

Райнгарт Козеллек свого часу описав подібну проблему перетворен-
ня слова «історія» на абстрактне поняття, здатне означати історію-
взагалі, історію як науку, як метанаратив, а не лише історію чогось 
конкретно-специфічного (краю, подій, династії тощо): «Людям стало 
казаться, что история им подвластна и что они сами могут ее создавать, 
лишь после того, как слово “история” обрело форму единственного 
числа и стало независимым понятием. С точки зрения истории слова, 
переход от множественных историй к истории как таковой, в единствен-
ном числе, указывает на новое пространство опыта и новый горизонт 
ожиданий» 46.

Mожна сказати, що й поява терміна «ідентичність» як абстракції, 
як продукту уяви (уявляння своєї тотожности з певною — уявленою! — 
спільнотою) стала виявом нового досвіду і нового обрію сподівань. 
У постсовєтській Україні це був досвід свободи — досвід визволення з-під 
диктату тоталітарної держави, котра реґламентувала ієрархію ідентич-
ностей та їх сутність так жорстко, що й сама категорія ідентичности 
робилася непотрібною (по суті, тавтологічною щодо інших, ідеологічно 
есенціялізованих категорій). Але це був також новий обрій сподівань, 
який передбачав вільний вибір ідентичностей та їхніх ієрархій, а також 
конструювання (чи реконструювання) нових ідентичностей і уявляння 
(чи переуявляння) нових спільнот.

Засвоєння цього досвіду виявилося досить складним, що зумовлено, 
на мій погляд, не лише важкістю і тривалістю тоталітарної спадщини, 
тоталітарного мислення й мовлення, а й наявністю ще тривалішої і не 
менш важкої, хоча й специфічнішої, спадщини колоніяльної. Найсуттє-
віший аспект цієї спадщини — інтерналізація з боку українського насе-
лення імперського погляду на себе як на різновид росіян чи принаймні 
щось вельми з ними споріднене («почти один народ», — як казав колись 

44 Див., напр.: Философский словарь. М., 1983. С. 199.
45 Воропай Т. С. Національна ідентичність як теоретична і практична проблема 

сьогодення // http://www.edportal.org.ua/books/Conference_2002/Voropay.pdf
46 Козеллек Р. Можем ли мы распоряжаться историей? (Из книги «Прошедшее 

будущее. К вопросу о семантике исторического времени») // Отечественныe 
записки. 2004. № 5. (http://magazines.russ.ru/oz/2004/5/2004_5_19-pr.html).
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Міхаїл Ґорбачов і як вторить йому сьогодні Владімір Путін). Засвоєння 
міту про «триєдиний руський народ» істотно ускладнює нині процес 
емансипації, виокремлення українців (як і, зрештою, білорусів та росіян) 
із домодерної східнослов’янської спільноти, уявленої у XVIII—ХІХ сто-
літтях на основі русько-православної «спільноти вірних» — такого собі 
пізньохристиянського аналогу середньовічної, проте й досі актуальної 
мусульманської умми (ummah). Відповідно, й питання національної 
ідентичности в цьому контексті запізнілого націєтворення набуває спе-
цифічної актуальности й гостроти.

З одного боку, терміном часто й охоче послуговуються науковці та 
публіцисти, причому публіцисти помітно надуживають його в романти-
чно-націоналістичному ключі як синонім «національної самосвідомости». 
Відтак і формування національної ідентичности стає в цьому дискурсі 
синонімом націєтворення, національного самоусвідомлення чи навіть 
«опритомнення» (свого часу відома письменниця Оксана Забужко запро-
понувала перекладати national self-awareness як «національна притом-
ність», антонімом до якої в українській мові є «непритомність», 
«безтямність»).

Це ототожнення (і, як його побічний наслідок, термінологічна плу-
танина) набуває подеколи курйозних форм, як, наприклад, у статті 
молодої дослідниці, котра на початку повідомляє, що її текст присвяче-
но аналізові «національної самосвідомості як складової національної 
ідентичності», натомість при кінці стверджує щось цілком протилежне: 
«Національна ідентичність є центральним елементом, мотиваційно-
смисловим “ядром” національної самосвідомості» 47.

Aмбітне академічне видання під назвою «Мала енциклопедія етно-
державознавства» (1996) взагалі уникає прямо давати означення тер-
міна «національна ідентичність», повідомляючи у відповідній рубриці 
лише, що

проблема Н.і. відноситься до розряду культурологічних, перш за все до тих, 
у яких розроблені еталони (стандарти) етносоціальної поведінки. У цьому 
ракурсі звички, смаки, історична спадковість, ритуали, традиції, обряди, 
артефакти визначають колективні спільності [так в ориґіналі. — М. Р.] в часі 
та просторі… Говорячи про Н.і., мають на увазі, у тому числі, почуття спіль-
ності минулого та сучасного у громадянському суспільстві кожної конкретної 
держави. Суть проблеми полягає у наявності й збереженні національно-
культурного консенсусу з фундаментальних питань економічного, політич-
ного, культурного і соціального життя, поточного розвитку держави, її 
внутрішньої і зовнішньої політики. І, врешті-решт, Н.і. передбачає існуван-
ня в нації почуття спільної історичної долі та близького майбутнього. Отже, 

47 Яноля Г. Національна самосвідомість українців // http://www.rusnauka.com/14_
APSN_2008/Istoria/32137.doc.htm
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минуле, сучасне й майбутнє кожного разу стрічаються у складному комплек-
сі етно-національних факторів, які спричиняють істотний вплив на об’єктивні 
та суб’єктивні погляди різних представників державотворчого етносу, що 
ідентифікує себе.

Не занурюючись занадто в цю словесну каламуть, позбавлену логіки, 
термінологічної прецизійности, а часом і взагалі глузду, зауважимо лише 
характерну для більшости українських авторів тенденцію до етнізації 
терміна, його «культурологізації» та опобутовлення (попри суто ритуаль-
ні згадки про «громадянське суспільство» та «фундаментальні (!) питан-
ня економічного, політичного і соціального життя»), а головне — стійке 
й повсюдне іґнорування громадянського аспекту національної ідентич-
ности як ототожнення з певними державними та правовими інституція-
ми, політичними й економічними інтересами. Цитований текст показовий 
для всієї постсовєтської «етнополітології», котра інституційно, а великою 
мірою й кадрово постала із совєтського «наукового комунізму» й так і не 
спромоглась адекватно заповнити методологічний, термінологічний 
і просто загальноосвітній вакуум, що утворився після відкинення звичних 
марксистсько-лєнінських догм. Постсовєтські «етнополітологи», схоже, 
не читають не лише західних авторів, бодай у перекладах («Національна 
ідентичність» Ентоні Сміта вийшла по-українськи за два роки до цитова-
ної публікації), а й власних «заавансованіших» колеґ, скажімо, з часопи-
сів «Політична думка» чи «Політологічні читання».

Наважимось припустити, що іґнорування світового контексту і по-
слідовне уникання термінологічної чіткости є своєрідним способом про-
фесійного виживання малофахового постсовєтського суспільствознавства, 
котре імітує «науковий дискурс» за допомогою сумнівних метафор, що їх 
тут-таки витлумачують іншими, ще сумнівнішими мета форами:

Національна ідея: збуджуючий фермент оновлення суспільства, стихійний 
процес боротьби за збереження своєї етнічної особи… Національну ідею 
можна розглядати і як концентрований вираз національно-патріотичного 
фактора. З цієї точки зору вона є соціально-політичним, морально-
етичним та психологічним феноменом народного буття, менталітетом 
народу, що згуртовує його в єдине ціле… Звертає на себе увагу і стійкість 
національної ідеї, щільно пов’язаної з національним моментом, суверен-
ністю нації… 48 (курсив мій. — М. Р.).

Тим часом більшість політиків і мас-медій доволі насторожено став-
ляться до всіх термінів, пов’язаних зі словом «нація», зокрема й до «на-
ціональної ідеї», «ідентичности», «(само)свідомости» тощо. Українське 
населення зберігає ще з совєтських часів стійку ідіосинкразію до всього, 

48 Мала енциклопедія етнодержавознавства. К., 1996. С. 98.
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що асоціюється з «(буржуазним) націоналізмом»; відтак переважно 
підсвідомі неґативні емоції щодо певного поняття трансформуються 
в його підсвідоме дискурсивне відторгнення: більшість політиків воліють 
говорити не про «націю», а про «народ»; не про «національний інтерес», 
а про «державний»; не про «націєтворення», а про «державотворення» 
чи, інакше, «розбудову держави».

Отже, з одного боку, публіцистичне надуживання терміна «націо-
нальна ідентичність» редукує його до поняття ідентичности суто ет-
нічної або ж інструменталізує як «національну свідомість» чи «само-
усвідомлення». А з другого боку, «політично коректне» уникання 
цього поняття (як і низки інших) чи його цілеспрямована марґіналі-
зація в маґістральних медійних та політичних дискурсах об’єктивно 
сприяє його редукції та інструменталізації, бо ж не проблематизує саме 
такого над уживання терміна, а навпаки, представляє надуживання як 
підставу для марґіналізації терміна й усієї пов’язаної з ним проблема-
тики, дискурсивного виштовхування їх за межі «норми» — у сферу 
обсесії та девіяції.

Аналіз медійних дискурсів, що його проробив за останні роки Воло-
димир Кулик, переконливо показав загальну стратегію здійснюваних 
в Україні обговорень національної проблематики — різних аспектів дво-
мовности, національної пам’яті, контроверсійних історичних подій, по-
статей тощо. Його висновки маловтішні: стратегія ця спрямована на 
збереження постколоніяльного статус-кво, себто збереження політично-
го, економічного та культурного домінування постсовєтської олігархії — 
нащадків совєтської номенклатури, зрощеної з кримінальним світом. 
У культурному плані, наважусь додати, це означає домінування урбані-
зованих, соціяльно заавансованих російськомовних «білих» над провін-
ційними, соціяльно упослідженими україномовними «чорними».

Дискурсивно цю стратегію реалізовують через представлення на-
явної суспільної ситуації як загалом «нормальної» та, відповідно, ней-
тралізацію (замовчування або ж спотворювання та осміювання) 
будь-яких спроб поставити цю «нормальність» під сумнів. Обговорення 
питань національної ідентичности чи, скажімо, мовної або культурної 
політики в такий спосіб виштовхують на марґінес публічного дискурсу — 
у вузькофахові, езотерично-інтелектуальні видання або ж на інтернет-
форуми, де ці питання й справді стають здобиччю марґіналів з обох 
боків: українофільського та українофобського, — унаочнюючи тим 
самим «марґінальність», «безглуздість», «схибленість» самої пробле-
матики.

Симптоматично, наприклад, що цілком безуспішними виявилися 
спроби того ж таки Володимира Кулика проблематизувати термін «дво-
мовність», котрий іще із совєтських часів функціонує як суто демагогіч-
не гасло, причому цікаво, що саме так — як політичне гасло — його 
апріорі сприймають і прихильники, і супротивники. Безуспішною 
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виявилась і моя спроба отримати посутню відповідь на подібні питання: 
а що ж насправді означає той термін, чим західна ліберально-
демократична «двомовність» відрізняється від совєтської, які правові 
механізми забезпечують її ефективне функціонування, чи готова укра-
їнська держава з її дисфункціональними інституціями запровадити саме 
таку двомовність і чи готове українське суспільство з його культурою 
гомо совєтікуса сприйняти нові, ліберально-демократичні правила гри, 
а чи йдеться лише про відновлення старих, совєтських, як у сьогодніш-
ній Білорусі49? Під статтею на форумі з’явилося кількасот дописів, але 
головного мого питання, схоже, ніхто не почув і, зрозуміло, ніхто не 
відповів. Обговорення, як і в решті подібних випадків, звелося до за-
пеклих полемічних баталій українофілів з українофобами, із сумнівни-
ми арґументами, а подеколи і з брутальною лайкою.

Марґінали з обох боків окуповують простір, що його залишає для 
них ліберальна українська й російська інтеліґенція, якщо така, звісно, 
ще існує. Перекладання і засвоєння західних термінів впливає на дис-
курс, на спосіб арґументації українських інтелектуалів і, ймовірно 
через дифузію, поступово впливає й на постсовєтський академічний 
істеблішмент. Але суспільство й далі перебуває в стані своєрідної хо-
лодної громадянської війни — війни дискурсів, війни символів, війни 
ідентич ностей, і жодна інша політологічна проблематика не збурює 
його так гостро, як проблематика національна, пов’язана з мовою, 
культурою та ідентичністю.

висновок

За всієї своєї ваги і важливости для сучасного політичного дискурсу, 
категорії «демократії», «громадянського суспільства» та «національної 
ідентичности», зрозуміло, не розкривають геть усіх особливостей ево-
люції та функціонування цього дискурсу в посткомуністичній Україні. 
Вони ілюструють, однак, певні істотні тенденції, в основному підтвер-
джуючи робочі гіпотези, сформульовані на початку цієї статті.

Найголовніша з них: політичний дискурс у сьогоднішній Україні 
залишається еклектичним, гібридним, амбівалентним, як і сама укра-
їнська політика та українська посткомуністична ментальність. Він від-
биває непослідовний, неефективний і, по суті, не завершений досі 
процес декомунізації та деколонізації краю, себто емансипації суспіль-
ства від держави і встановлення над нею дієвого контролю, реформу-
вання авторитарних інституцій і відповідних практик, подолання 
культурної, інформаційної та загалом розумової залежности від колиш-
ньої метрополії.

49 http://www.pravda.com.ua/news/2009/1/13/87626.htm
 http://www.pravda.com.ua/news/2009/1/19/88053.htm
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Україна й досі перебуває в ситуації такої собі «холодної громадян-
ської», а почасти й «національно-визвольної» війни, і політичний дис-
курс є відбиттям цих воєн і водночас їх компонентом. Природним 
наслідком такого становища є нечутливість до нюансів, брак діялогіч-
ности, схильність до спрощень, редукцій та/або есенціялізації, перева-
жання політичного символізму, «знаковости» над аналітичністю, 
пропаґанди над проблематизацією.

Засвоєння західних політичних дискурсів через наукові переклади 
та популярні перекази наражається на відчутний спротив старого 
совєтсько-тоталітарного та російсько-колоніяльного дискурсу (пере-
важно у залишковій формі), а також на дедалі сильніший антизахідний 
та антиліберальний контрдискурс російських мас-медій та маскульту, 
доволі поширених і впливових в Україні. Іншим серйозним викликом 
для західних політичних дискурсів в Україні є їх суто імітаційне засво-
єння з боку посткомуністичної номенклатури та олігархії, із подальшим 
вихолощенням та перетворенням усіх їхніх підставових понять на симу-
лякри.

Водночас треба визнати, що, за всієї сили й живучости, антилібераль-
ні дискурси в Україні перебувають усе ж у ситуації захисту, що дає їхнім 
прозахідним супротивникам певні підстави для помірного оптимізму.

Mykola riabchuK

Ambivalent Discourse  
of an Ambivalent Transformation

This paper examines some changes in the political discourse of post-Soviet 
Ukraine as exemplified by the rediscovery and reinterpretation of the old term 
“democracy” and the relatively new terms “civil society” and “national identity” that 
marked the advent of postcommunism and postcolonialism, respectively. Arguing 
that current Ukrainian political discourse is as ambiguous and eclectic as the entire 
Ukrainian postcommunist transformation, the author discusses the factors that 
determined this ambiguity.




