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The article re-examines Ivan Dziuba’s seminal work “Do we apprehend the integrity 
of Ukrainian culture?” (1988). It argues that political independence, acquired in 1991, has 
not healed most of the pathologies afflicted by colonialism. Ukrainian culture has not attained 
the social status of the culture of a sovereign nation. It does not penetrate all the national 
territory, nor reach, to whatever degree, all the national population, nor operate with generally 
comprehensive cultural codes and convenient language. Ukrainian popular culture, in many 
terms, functions as a regional, provincial part of the all-Russian, (post)imperial culture. 
The high culture, detached from the multiple interconnections and interactions with pop 
culture, gets encapsulated in an ethnic ghetto and functions like a minority culture 
in a purportedly sovereign, self-determined country. A postcolonial approach is applied 
to examine discursive and institutional mechanisms that support marginalization of Ukrainian 
discourses and culture in general.

Стаття Івана Дзюби «Чи усвідомлюємо ми українську культуру як цілісність?» 
опублікована чверть століття тому у газеті «Культура і життя» й невдовзі передруко-
вана у щорічнику «Наука і культура. Україна» (К.: Знання, 1988), стала важливою 
подією тогочасного культурного життя і, як спробую показати далі, не втратила й 
досьогодні своєї актуальності під багатьма оглядами. 

Дух часу (середина ґорбачовської «перестройки» – з усіма її амбівалентностями) 
відчутний, безумовно, у тексті — як на рівні стилістики (з елементами совєтської 
новомови), так і на рівні проблематизації явищ (із численними цензурними й авто-
цензурними обмеженнями та недомовленостями). Але все ж таки загальна картина, 
представлена автором, була досить чіткою й концептуально переконливою; кожен 
уважний читач міг легко додумати те, що зі зрозумілих причин у тексті не догово-
рювалося: брак цілісності в українській культурі, тобто її дисфункціональність, є 
відбиттям її колоніального статусу, наслідком певної репресивної імперської полі-
тики, що поєднувала як інституційні, так і дискурсивні засоби.

«Сьогодні, — стверджував Іван Дзюба, — українська національна культура — це 
культура з неповною структурою. по-перше, тому, що ряд її ланок послаблено, 
а деяких взагалі немає. по-друге, тому, що українська мова не виконує всіх своїх 
суспільних і культурних функцій, а національна мова — це все-таки становий хребет 
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національної культури, і навіть невербальні, несловесні мистецтва через ряд опо-
середкувань усе-таки пов’язані з мовою, з уявленнями, оформлюваними мовою, і 
навіть із самим звучанням мови… якщо ми маємо сьогодні факт відходу цілих 
соціально-культурних шарів населення від української мови, особливо технічної і 
наукової інтеліґенції, взагалі міського люду, — факт, зумовлений не в останню чергу 
“перекосами” в освітній справі тощо1, — так це ж не просто звуження сфери вжи-
вання українського слова, як ми вже звично кажемо. Це і колосальне збіднення 
змісту українського мовлення, зниження його інтелектуального і духовного потен-
ціалу, тобто, зрештою, вихолощування української національної культури. Бо на-
ціональна культура — це не тільки твори професійного чи народного мистецтва, то 
вже її вивершення, а її підґрунтя — це насамперед буденне життя слова і думки, не-
зліченних душевних актів у слові» (с. 313).

Іван Дзюба посилається далі на Олександра потебню, даючи зрозуміти, що його 
власна інтерпретація мови як «станового хребета національної культури» не є ані 
абсолютно новою, ані надто революційною (чи, як могло виглядати на час публіка-
ції, крамольною). повноцінне функціонування культури залежить від повноцінно-
го функціонування мови — в усіх царинах життя, усіх субкультурах і на всіх рівнях, 
формальних і неформальних. Ця, здавалося б, очевидна істина залишається неза-
своєною й досі, — що помітно, зокрема, в поширених наріканнях на відсутність чи, 
скажімо, недорозвиненість українського кінематографа, всі здобутки якого фактич-
но зводяться або до безмовних жанрів або до жанрів з обмеженим чи суто умовним 
використанням мови (документалістика, мультиплікація або ж кіно на історичну чи 
сільську тематику). як жанр найбільш міметичний, щонайповніше і найбезпосеред-
ніше прив’язаний до «реальності», зокрема й мовної, кінематограф не дає собі ради 
з автентичним озвученням цілих пластів міського життя. Справа не в мовних ресур-
сах, які є на сьогодні достатньо багатими — і для перекладання Шекспіра, і для ду-
блювання західних фільмів, а в невідповідності мовного кіноряду довколишньому 
життю. Одна річ — коли зарубіжний фільм звучить у перекладі і ми апріорі прийма-
ємо цю умовність; інша річ — коли український фільм звучить як переклад (а саме 
так звучать практично всі фільми про сучасне життя, зроблені українською мовою).

Утім, тут унаочнюється й друга проблема, озвучена, хоч і не так чітко, Іваном 
Дзюбою. Йдеться про цілісність національної культури на рівні синергійної взаємо-
дії різних жанрів, а також на рівні особистого спілкування і, відповідно, взаємодії 
митців та мистецьких середовищ. Українські митці, як дає зрозуміти Дзюба, мало 
цікавляться творчістю одне одного і, відповідно, рідко коли знаходять одне в одно-
го творчу інспірацію. Так само вони мало цікавляться й українською культурною 
спадщиною, часто просто не володіють національними мовно-культурними кодами, 
а отже, й не здатні ані до творчої взаємодії з іншими українськими митцями, ані до 
власної натхненної імпровізації на полі української культури. Їхні мовно-культурні 
коди визначаються здебільшого культурою російською (чи зарубіжною за російсько-
го посередництва), а їхнє поле культурної референції перебуває, як правило, за 
межами України — насамперед у Москві.
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Дзюба цього начебто й не договорює, проте дає зрозуміти низкою прикладів: 
«Нещодавно українське телебачення влаштувало показ і обговорення кількох стрі-
чок молодих кінодокументалістів. Цікаві роботи, цікаве обговорення. Але <…> ні 
фільми, ні те, що говорили автори про свої творчі принципи й плани, не засвідчу-
вало їхньої глибокої причетності до української культури, готовності творити 
українське національне кіно» (с. 323). «Нещодавно відбувся огляд-конкурс музи-
кальної творчості юних композиторів — учнів музичних шкіл Києва та області. З де-
сятків пісень, створених учнями на власні слова й слова товаришів (і на готові 
тексти), не було жодної — жодної! — української… Не доводиться тут дорікати цим 
підліткам. Але хтось же їх виховує, у певному дусі виховує, готує нам наше культур-
не майбутнє» (с. 322).

І знову ж таки, кіно як найсинкретичніший жанр наочно показує відсутність 
синергійної взаємодії між його творцями на індивідуальному рівні та, ширше, від-
сутність взаємодії між ними й національною культурою — на рівні володіння мовно-
культурними кодами і здатності до імпровізації у якнайширшому алюзійно-
асоціативному (а для акторів — ще й інтонаційному) діапазоні.

Озираючись нині на публікацію чвертьсотлітньої давності, мусимо визнати, що 
українська культура за своїм соціальним статусом так і не стала за роки незалежнос-
ті культурою суверенної нації — себто культурою, що функціонує на всій національ-
ній території, охоплює тою чи іншою мірою все населення й спирається на зрозумі-
лі для більшості населення культурні коди та органічно вживану ним у повсякденно-
му житті мову. популярна культура за багатьма параметрами функціонує й сьогодні 
як регіональна, провінційна частина культури «загальноімперської», загальноросій-
ської, — причому саме так її сприймають не лише в метрополії, а й значною мірою в 
самій Україні2. Що ж до «високої» української культури, то позбавлена всього багато-
маніття різнорідних взаємозбагачувальних зв’язків із культурою масовою, вона 
капсулюється в етнічному гетто й функціонує фактично як культура меншини у на-
чебто власній і начебто суверенній країні, фатально маргіналізована чужим дискур-
сивним полем та домінантними імперсько-креольськими інституціями.

Без радикальних політичних змін та системного подолання колоніальної спад-
щини (яке теж потребує політичної волі) повноцінне функціонування української 
культури в Україні видається проблематичним. Сукупність яскравих культурних 
явищ не трансформується у функціональну цілісність і не витворює повнокровного 
культурного процесу. популярна культура є не так чинником, як покажчиком цієї 
цілісності (чи, радше, у нашому випадку, її відсутності). Іван Дзюба, здається, був 
одним із перших українських інтелектуалів, хто виразно це усвідомлював:

«повнота функціонування національної культури потребує і розвитку масових 
та розважальних жанрів і форм <…> взагалі молодіжної субкультури, міської суб-
культури. У нас побутує погляд, що нічого цього і не треба, і добре, що його немає 
(в українських формах), бо воно тільки засмічувало б національну культуру. Нам, 
мовляв, потрібні лише шедеври високого мистецтва. Але їх не буде і не може бути 
без субстрату масової культури, без забезпеченості повнотою функціонування всіх 
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рівнів і ланок, без взаємодії, протидії, протестного відштовхування, боротьби різних 
потоків, тенденцій і навіть різних смакових рівнів, різних якостей» (с. 321).

Зазначимо, що тенденція протиставляти «розважальну» (популярну) та «серйоз-
ну» (високу) культуру — доволі давня і властива не лише Україні3. У нас це розмежу-
вання, однак, набуло специфічних рис з огляду на колоніальну ситуацію та, відпо-
відно, практично повну відсутність вищих — освічених і заможних — суспільних 
верств як головних споживачів та промоуторів «високої» культури. практично про-
тягом майже цілого ХІХ ст. нечисельна українська інтелігенція на Наддніпрянщині 
задовольняла свої потреби у високій культурі головно з російських джерел і не роз-
глядала всерйоз можливостей творення власної високої культури. по суті, увесь цей 
час вона дивилась на себе й на власну місію очима «Іншого» — очима панівної ім-
перської культури, котра розглядала малоросійську культуру в найкращому разі як 
нешкідливий регіоналізм, такий собі сировинний додаток, здатний збагатити діа-
лектними формами та місцевою екзотикою культуру «загальноруську».

Квінтесенція цього погляду викладена в статтях Бєлінського, зокрема у його 
рецензії 1841 року на український альманах «Ластівка» та «малоросійську оперу» 
«Сватання» Квітки-Основ’яненка:

«Малороссийский язык действительно существовал во времена самобытности Мало-
россии и существует теперь — в памятниках народной поэзии тех славных времен. Но 
это еще не значит, что у малороссиян была литература: народная поэзия еще не состав-
ляет литературы… Обыкновенно [литературу] пишут для публики, а под “публикою” 
разумеется класс общества, для которого чтение есть род постоянного занятия, есть не-
которого рода необходимость. поэтому в состав публики может войти и гостинодворский 
сиделец, и — если хотите — деревенский мужичок; но все-таки это будет исключением: 
собственно публика состоит из высших, образованнейших слоев общества. поэзия есть 
идеализирование действенной жизни: чью же жизнь будут идеализировать наши мало-
российские поэты? — Высшего общества Малороссии? Но жизнь этого общества пере-
росла малороссийский язык, оставшийся в устах одного простого народа, — и это об-
щество выражает свои чувства и понятия не на малороссийском, а на русском, и даже 
французском языках… Русский романист может вывести в своем романе людей всех со-
словий и каждого заставит говорить своим языком: образованного человека языком 
образованных людей, купца по-купечески, солдата по-солдатски, мужика по-мужицки. 
А малороссийское наречие одно и то же для всех сословий — крестьянское. поэтому наши 
малороссийские литераторы и поэты пишут повести всегда из простого быта и знакомят 
нас только с Марусями, Одарками, Прокипами, Кандзюбами, Стецьками и тому подобными 
особами. Где жизнь, там и поэзия: следовательно, и в простом быту есть поэзия? правда, 
но для этой поэзии нужны слишком огромные таланты… Какая глубокая мысль в этом 
факте, что Гоголь, страстно любя Малороссию, все-таки стал писать по-русски, а не по-
малороссийски!.. Жалко видеть, когда и маленькое дарование попусту тратит свои силы, 
пиша по-малороссийски — для малороссийских крестьян. В самом деле, содержание 
таких повестей всегда однообразно, а главный интерес их — мужицкая наивность и на-
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ивная прелесть мужицкого разговора… Хороша литература, которая только и дышит, что 
простоватостию крестьянского языка и дубоватостию крестьянского ума!»4

Бєлінський, хоч як це прикро для більшості українців, мав рацію майже в усьо-
му, — крім хіба що одного, найголовнішого: ситуація, досить проникливо ним 
описана, постала не внаслідок якихось метафізичних «законів історії», не під дією 
вигаданого російським псевдогеґельянцем історичного детермінізму, а як певний 
соціальний конструкт, продукт цілком конкретної політики, здійснюваної на оку-
пованих теренах царською адміністрацією. Дещо інша політика, здійснювана ав-
стрійською адміністрацією в українській Галичині, витворила там, як ми знаємо, 
дещо іншу ситуацію (чи принаймні не перешкодила тій іншій ситуації сформувати-
ся). А тим більш — кардинально відмінною виявилася ситуація в Литві, Латвії або 
Чехословаччині після того, як її формуванням заопікувалися власні національні 
уряди. Тому детерміністські просторікування Бєлінського про те, що малоросійське 
дворянство «по ходу исторической необходимости приняло русский язык и русско-
европейские обычаи в образе жизни»5, є лицемірною демагогією, котра видає за 
«историческую необходимость» цілком конкретні потреби імперії та, відповідно, 
здійснювану нею політику.

Тим часом сам опис колоніальної ситуації, зроблений 170 років тому Бєлінським, 
зберігає до певної міри й сьогодні свою актуальність. по-перше — у тому, що «высшее 
общество Малороссии» залишається й нині переважно російськомовним і росій-
ськокультурним, а це означає, що український митець позбавлений і тепер якщо не 
найосвіченіших, то, безумовно, найвпливовіших і найзаможніших клієнтів та спон-
сорів. І по-друге, українському письменникові (а тим більше — кінорежисерові) 
нелегко й сьогодні вивести у своєму творі «людей всех сословий и каждого заставить 
говорить своим языком»: із так званими «образованными людьми» він, скоріш за 
все, дасть собі раду, бо ж за останнє століття «малороссийское наречие» стало радше 
інтелігентським, аніж «крестьянским». Зате з «купцями» й «солдатами» йому дове-
деться неабияк попомучитись, не кажучи вже про олігархів, ґанґстерів, донецьких 
політиків, спортивних зірок та іншу подібну публіку, яка практично унеможливлює 
функціонування української мови на величезних соціальних обширах — у сферах як 
фахової діяльності, так і повсякденного спілкування.

Фактично маємо справу з глибокими структурними деформаціями у суспільстві, 
зумовленими тривалим колоніальним домінуванням. Ці деформації мають як кіль-
кісний, так і якісний вимір. Російськомовне населення зосереджене переважно у 
великих містах, що автоматично забезпечує йому кращий доступ до освіти, культур-
них благ, вищих заробітків, фахової кар’єри та інші соціальні переваги. За даними 
останнього (2001) перепису населення, в Україні налічувалося 8 068 992 росіян, із 
них мали вищу освіту 1 462 950 осіб, тобто 18 %. З-поміж 35 475 295 українців вищу 
освіту мали лише 3 942 938 осіб, тобто 11 %6.

подібних даних щодо рівня освіти серед російськомовної та україномовної 
частини населення нам знайти не вдалося, проте приблизно ці цифри можна визна-
чити наступним чином. Із соціологічних досліджень ми знаємо, що понад 21 млн 
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українців живе в містах і серед них понад 15 % мають вищу освіту7. Із даних пере-
пису ми знаємо, що майже третина етнічних українців називає рідною мовою ро-
сійську. практично всі вони — міські жителі, тобто це приблизно 7 млн. якщо 15 % 
із них мають вищу освіту, то фізично це дає один мільйон, який треба відняти від 
кількості етнічних українців, що мають, за даними перепису, вищу освіту (3 942 938), 
й додати до відповідної кількості росіян (1 462 950). Таким чином, відсоток людей із 
вищою освітою серед українофонів (9%) виявляється ще меншим, ніж серед етнічних 
українців, а серед русофонів, навпаки, навіть дещо більшим (19 %), ніж серед етніч-
них росіян. У сумі це показує, що навіть за суто кількісними показниками росій-
ськомовна частина населення є значно заавансованішою, ніж україномовна; вона 
має, наприклад, значно кращий доступ до інтернету (особливо на роботі) тощо8.

проте ще важливішою є якісна перевага російськомовної групи над україномов-
ною, котра забезпечується не лише згаданими вище структурними чинниками (на-
самперед — значно вищим рівнем урбанізованості), а й потужнішим символічним 
капіталом. почасти він ґрунтується на згаданих соціальних перевагах, себто струк-
турних деформаціях, проте ще більше — на традиційному культурному домінуванні, 
що його витворила і до певної міри підтримує й досі різноманітними дискурсивни-
ми засобами колишня імперія. Російськомовна меншина (або й більшина) в Укра-
їні почуває себе репрезентантом «великої», «світової», «універсальної» культури, що 
апріорі є незрівнянно вищою від провінційної і партикулярної культури україно-
мовних (чи будь-яких інших) тубільців.

Зрозуміло, що така настанова спрацьовує лише там, де тубільці свідомо чи несві-
домо її приймають і визнають. Жодна імперськість та гадана універсальність не дає 
русофонам символічних переваг у польщі, Естонії чи навіть українській Галичині. 
Натомість у Києві й більшості інших міст України саме ця перевага дає їм змогу вста-
новлювати й підтримувати певну соціальну норму й санкціонувати аборигенів за її 
порушення. В основі цієї норми лежить переконаність обох груп — і домінантної, і 
підлеглої, — що російська мова й культура є «вищими», «престижнішими», «нормаль-
нішими», а тому весь інтерактивний публічний дискурс має відбуватися по-російськи. 
Саме з цієї причини навіть нечисленні україномовні урядовці переходять на російську 
у розмові зі своїми секретарками, шоферами та охоронцями; і навіть у тих ситуаціях, 
де, здавалося б, клієнт мусить мати безумовний пріоритет, зокрема й мовний, над об-
слугою (у ресторанах, готелях, крамницях тощо), російськомовна обслуга, як правило, 
не переходить на мову україномовного клієнта. Неписаною суспільною «нормою» 
вважається перехід україномовного співрозмовника на російську — незалежно від того, 
чи він є клієнтом, начальником чи просто старшою людиною, до якої русофонові го-
дилось би звернутися по-українськи бодай із ввічливості.

Санкції за порушення цієї «норми» сьогодні не мають уже характеру криміналь-
них чи інших переслідувань за «буржуазний націоналізм» (як це було за совєтських 
часів); не передбачають вони, як правило, й фізичного насильства — хоча в підліт-
ковому, армійському чи, скажімо, зеківському середовищі такі речі трапляються й 
нині. В основному насильство має символічний характер, тобто здійснюється голов-
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ним чином дискурсивними засобами, у яких загальний контекст є не менш важли-
вим від «тексту». В окремих випадках «текст» може артикулюватися безпосередньо — 
зневажливою гримасою, вдаваним нерозумінням чи, як у знаменитій пригоді 
з одеським даїшником, реплікою про «телячий язык»9.

За відсутності специфічно колоніального контексту такі «тексти» можна було 
б вважати звичайними виявами нечемності/хамства однієї особи щодо іншої; по-
дібні речі трапляються скрізь, проте здебільшого не тягнуть за собою символічних 
конотацій, залишаючись суто приватним конфліктом між двома особами. У коло-
ніальній ситуації, однак, контекст спрацьовує як резонатор. Образливий «текст» 
посилюється, з одного боку, цілком реальним соціально-культурним домінуванням 
колонізаторів (чи, як у випадку України, колоністів), а з іншого боку — всією іс-
торією принижень та упосліджень колонізованих. Іншими словами, коли біла 
людина обзиває чорну «ніґером» чи ще якось виражає до неї зневагу, то символіч-
не насильство у цьому випадку набагато потужніше, ніж у ситуації гіпотетично 
протилежній — коли африканець якимсь чином виражає зневагу до білого. В Укра-
їні російськомовна «норма» підтримується не якимось масовим і відвертим хам-
ством русофонів щодо українофонів, а радше, самою можливістю — і цілковитою 
безкарністю — такого хамства. Символічне насильство існує тут насамперед як 
певна потенція, котру обидві сторони не завжди усвідомлюють, але завжди від-
чувають. при цьому слабша сторона цілком природно прагне уникнути непри-
ємностей, хай навіть суто гіпотетичних, потенційних, і робить це найпростішим 
способом — уникаючи публічної україномовності, тобто підкорюючись панівній 
російськомовній «нормі».

Варто зазначити, що символічне насильство, в принципі, є можливим з обох 
сторін. А проте його сила, ефект і, отже, потенціал для однієї сторони й другої є 
неспівмірними — приблизно так само, як і у згаданому вище випадку гіпотетично-
го конфлікту між білим і африканцем. У нашому випадку символічне домінування 
забезпечується по один бік не лише гаданою культурно-цивілізаційною вищістю, 
а й цілком реальними соціальними перевагами русофонів, котрі зберегли ще з ім-
перських часів панівне становище в органах влади, усіх видах бізнесу (легального 
й нелегального) та апараті насильства. Натомість по другий бік маємо суто декла-
ративний (і декоративний) статус української мови як нібито «державної», яку 
можна практично на всіх державних посадах не знати, не вживати і навіть, як де-
монструє чимало службовців, включно зі згаданим одеським даїшником, відверто 
зневажати. І маємо по цей, другий, бік цілком реальну історію принижень та пере-
слідувань україномовних колгоспних «негрів» та, ще гірше, «буржуазних націона-
лістів» і їхню цілком актуальну й сьогодні соціальну та дискурсивну маргіналізацію.

як наслідок, домінантним виявляється дискурс, за яким стоїть не лише «вища» 
(буцімто) мова й культура (ні словаки, ні естонці, ні навіть галичани не розглядають 
таких «арґументів» усерйоз), а й цілком реальна сила (від есбеушно-беркутівської 
до чисто бандитської) й цілком реальні гроші (від олігархічно-банкірсько-
бізнесюківських до чисто мафійних). Тим часом український контрдискурс, який 
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протистоїть йому, спирається головним чином на «жменьку україномовної інтелі-
генції» (за влучним висловом теперішнього міністра освіти) та ще, до певної міри, 
на суто паперову «нєзалєжность» і такий самий фіктивний «Закон про мови», що 
його будь-який одеський даїшник охоче пояснить кожному, до якого місця запхати.

Таким чином, можна з певністю стверджувати, що російськомовна «норма» 
збережеться в осяжному майбутньому майже на всій території України, відповідно 
збережеться й переважне сприйняття публічної україномовності як своєрідної деві-
ації — такого собі прогулювання по Хрещатику у шароварах (можна, звісно, — але 
навіщо?). Своєю чергою це означає, що збережеться й наявна сьогодні (традиційна, 
ще з імперських часів) упередженість російськомовного населення до української 
культури. парадигматично ця настанова моделює класичне расистське ставлення 
колонізаторів до колонізованих, білих до чорних. У крайніх формах воно виража-
ється у відвертій зневазі і навіть агресії («Не буду я читать этих черножопых!» — від-
різав мені один такий «інтернаціоналіст» на пропозицію прочитати видатного гру-
зинського письменника Отара Чіладзе). У м’якших, «інтеліґентніших» формах ця 
настанова виражається у поблажливій зверхності імперського культуртреґера до 
небезталанних тубільців («Слава Богу, що вони навчились писати!» — так приблиз-
но пояснював Іосіф Бродський американським колегам ситуацію в «братніх» радян-
ських літературах).

В обох випадках, однак, наслідком описаної упередженості є ігнорування тубіль-
них літератур/культур як маловартісних. подолати таку упередженість дуже важко, 
оскільки об’єктивна якість твору не має тут жодного значення. Вирішальною є 
суб’єктивно низька вартість самої тубільної культури в очах реципієнта. Він апріорі 
знає, що нічого справді видатного там бути не може, а тому не варт витрачати зусиль, 
часу і грошей на сумнівну, малопрестижну і, скоріш за все, маловартісну річ. Квін-
тесенцією такої позиції стала для мене колись реакція однієї добродійки в одеській 
книгарні на щойно перекладену по-українськи «Історію Одеси» гарвардської про-
фесорки патриції Герлігі. покрутивши цю книжку в руках і скрушно зітхнувши, 
добродійка поставила книжку назад на полицю й мовила: «Такую книгу испортили!..» 
Відразу зазначу, що видання було досить якісним, а переклад цілком професійним. 
Та не про це йшлося. Видання було апріорі поганим — незалежно від якості пере-
кладу, ціни чи поліграфії. Воно було українським, тож усе інше не мало жодного 
значення.

З усього сказаного можемо зробити такі висновки.
по-перше, українська культура в Україні за багатьма показниками й ознаками 

функціонуватиме й надалі як культура квазіменшинна чи (у великих містах) квазі-
діаспорна. З одного боку, вона й надалі зберігатиме формально «державний» статус 
як культура титульної нації, що великою мірою легітимізує її окреме (від Росії) по-
літичне існування. Це зокрема означає, що номінально «українська» держава й на-
далі підтримуватиме українські культурні інституції й практики, зокрема й популя-
ризацію та промоцію культурних продуктів, у значно більшому обсязі, ніж на це 
могла б розраховувати будь-яка меншина або діаспора. Ця підтримка, щоправда, 
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буде й надалі зменшуватися — як через загальну дисфункціональність цієї держави, 
економічний занепад і тотальне розкрадання ресурсів, так і через дедалі меншу за-
цікавленість владних (російськомовних) еліт у власній політичній легітимізації через 
окрему, переважно невідому й незрозумілу їм, самостійну культуру.

З іншого боку, тим часом усі ринкові механізми — за відсутності власне україн-
ської буржуазії та за майже повсюдного домінування компрадорських, неоколоні-
альних еліт — скоріш за все підтримуватимуть і поглиблюватимуть саме меншинний, 
квазідіаспорний статус української культури. популярна культура в Україні, попри 
певне місцеве забарвлення, залишатиметься суто периферійною, провінційною 
частиною культури «загальноімперської», — як було, власне, і за совєтських, і досо-
вєтських часів10. певний сентимент до «свого», притаманний малоросійському 
консументові, не виводив ніколи ані його самого, ані відповідний культурний про-
дукт поза загальноімперський контекст, його ціннісно-нормативні рамки, закони й 
критерії. Вихід за межі цього контексту завжди означав радикальний розрив із ним 
і чітке від нього дистанціювання, свідому переорієнтацію на альтернативний, євро-
пейський/ євроамериканський контекст11, тобто — фактичне функціонування за 
моделлю української високої культури, що означає зокрема зміну культурних кодів 
та дискурсів і як побічний, але поки що неуникненний ефект — більшу чи меншу 
втрату масового споживача.

Другий висновок випливає великою мірою з першого. Характерне для модер-
нізму протиставлення «високої» і «масової» культури зберігається в Україні не 
тільки й не стільки через суто естетську упередженість інтелігентів-елітаристів 
щодо егалітарної «попси», скільки через її переважно малоросійський, неоколо-
ніальний характер. Варто ще раз підкреслити, що йдеться не так про мову, як про 
специфічні культурні коди і дискурси. З цього погляду україномовний поплав ський 
нічим не відрізняється від переважно російськомовної Вєрки Сердючки, оскільки 
обоє репрезентують ту саму «хохляцьку», малоросійську частину загальноросій ської 
культури. Натомість російськомовна популярна творчість Андрія Куркова чи, 
скажімо, Марини і Сергія Дяченків репрезентує саме російську частину культури 
української. У цьому розумінні ставлення українських елітаристів до «попси» є 
радше амбівалентним. Воно справді антагоністичне там, де ця попса сприймаєть-
ся як явище суто малоросійське, неоколоніальне та, імпліцитно, антиукраїнське. 
І водночас їхнє ставлення до популярної культури набагато поблажливіше там, де 
вона сприймається як українська, дистанційована від російсько-малоросійської й 
інтегрована, реально або, частіше, уявно в «нормальний» для України західний 
контекст. проблема, однак, полягає в тому, що по-справжньому популярною в 
Україні є попса саме неоколоніальна, малоросійська, — що зумовлено, як прави-
ло, не її «вищою» якістю (у масових жанрах це поняття доволі відносне), а насам-
перед значно потужнішими фінансовими, медійними та символічними ресурсами, 
інвестованими в її промоцію. Хоча слід пам’ятати й про специфічні культурні коди 
і дискурси, які ближчі і зрозуміліші малоросійській публіці, ніж коди і дискурси 
власне українські12.



98 Схід / Захід. Випуск 16–17. Спеціальне видання

Третій висновок стосується безпосередньо промоції та популяризації мистецьких 
творів, зокрема — неуникненної в Україні суперечності між двома інтенціями — 
комерційно-розважальною та ідейно-мобілізаційною. Ці інтенції, за влучним 
спостереженням українського культуролога, наявні «практично в будь-якому 
культурно-мистецькому проекті», де вони, як правило, мирно співіснують, проте 
в українському контексті — здебільшого протиставляються13.

Такі протиставлення, досить дивні у постмодерну добу, зумовлені, як уже зазна-
чалося, неподоланою колоніальною спадщиною, що має в Україні ознаки не так 
пост-, як неоколоніалізму, або й, у термінах Майкла Гехтера, колоніалізму «внутріш-
нього»14. Оскільки Україна, як зазначалося, є частиною «загальноімперського», 
загальноросійського ринку культурних продуктів, українські митці та їхні промоу-
тори постають перед дилемою входження у цей ринок і прийняття його правил гри 
або ж — формування альтернативного ринку для власної публіки, з цілком іншими 
культурними кодами та дискурсами. І один вибір, і другий є досить болісним. В од-
ному випадку йдеться про зречення української культурної ідентичності й прийнят-
тя малоросійської (роль такого собі хохляцького п’ятниці при російському Робін-
зоні) — відповідно до очікувань «загальноросійської», зокрема й малоросійської 
публіки.15 У другому випадку йдеться про досить зухвалий, майже безнадійний про-
ект, який просто неможливо реалізувати без максимальної ідейної мобілізації «сво-
єї» публіки — приблизно так, як це зуміли зробити у ХІХ ст. галичани під націона-
лістичним гаслом «свій до свого по своє».

Сказане означає, що не лише українські «елітаристи», творці високої культури, 
змушені volens-nolens перейматися загалом чужою їм просвітницько-популя-
ризаторською, ідейно-мобілізаційною діяльністю — не так задля «масовості», їм 
байдужої, як задля захисту й порятунку самої мови, якою вони творять. Сказане 
означає, що й українські егалітаристи, творці масової культури змушені — принай-
мні тією мірою, якою хочуть залишатися українськими, а не малоросійськими, — 
займатися досить дивною для них ідейно-мобілізаційною діяльністю, аби уможли-
вити врешті собі повноцінну комерційно-розважальну діяльність на нормальному 
українському ринку.

І нарешті, останній висновок стосується класичної праці Івана Дзюби, яка зву-
чить нині дещо архаїчно за способом артикуляції мовно-культурних проблем, а 
проте її основні інтуїції залишаються актуальними. Назагал, ситуація з українською 
культурою виглядає нині менш оптимістично, ніж це видавалося чверть століття 
тому позитивістично настановленому Іванові Дзюбі, як, зрештою, й авторові цих 
рядків. На жаль, ані в 60-ті, ані в 80-ті роки ми не усвідомлювали сили домінантно-
го дискурсу та його здатності до самозбереження й самовідтворення за допомогою 
неоколоніальних практик та інституцій — без репресивної підтримки з боку КҐБ та 
КпСС. Відсутність фізичних репресій дає, безумовно, українській культурі певний 
шанс, якого вона не мала 25 років, а проте не усуває загальної амбівалентності та 
непевності.
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1  Іван Дзюба як автор класичної, виданої на Заході праці «Інтернаціоналізм чи 
русифікація?», безумовно, знав справжню суть згаданих «перекосів», а проте свідомо 
послуговувався евфемізмом, оскільки термін «русифікація» був іще на той час в 
Україні Щербицького проскрибований. В іншому місці він вдається до подібного 
евфемізму: «Загалом високий рівень української науки впливає на інтелектуальний 
рівень суспільства, на понятійну сферу нашої духовності, почасти — і на розвиток 
української мови. Але, на жаль, цей вплив обмежують деякі прикрі обставини, що 
особливо розвинулися в останні десятиліття і відчутно звузили національно-
культурний аспект української науки» (с. 317; підкреслення моє. — М.Р.). Тут і далі 
всі посилання на працю І. Дзюби робитимуться за виданням: Наука і культура. Укра-
їна. К.: Знання, 1988, із зазначенням сторінки в кінці цитати.

2  Характерними з цього погляду є відповіді українських респондентів на запи-
тання про культурну, сказати б, приналежність Вєрки Сердючки, найпопулярнішої 
в Україні поп-зірки. 8 % назвали її російською, 20 % — російсько-українською, 17 % — 
ні тою, ні тою. (Цит. за: Єкельчик С. Що українського в українській поп-культурі?//
Критика. 2010. №3–4. C. 25). 

3  Це розмежування до певної міри існувало завжди, проте інституційно воно 
оформляється у модерну добу — із перетворенням культурних цінностей на товар 
для масового споживання, тобто з появою мистецької антрепризи, різноманітних 
музеїв, оперних театрів, симфонічних оркестрів тощо. Дискурсивно це розмежуван-
ня остаточно завершується у модернізмі, який ідеологічно забезпечує «вибіркове 
привласнення певних аспектів культури вищими соціальними групами» і тим самим 
легітимізує їхнє домінантне становище, відтворює його і підтримує. Тим часом на-
родна культура у цьому дискурсі «виразно інфантилізується та фемінізується як 
категорія нижчого порядку, котра піддається “об’єктивній” дефініції у світлі певної 
культурної, філософської чи соціальної ідеї… Конструювання народної культури з 
боку інтелектуалів фактично означає, що сама ця культура зводиться до певного об-
разу (поняття). Поняття “народна творчість” є інтелектуальною, ідеологічною, есте-
тичною проекцією і відбиває ідеї, ідеали та бажання того, хто дивиться ззовні на 
“народ”». Гундорова T. Кіч і література. Травестії. К., 2008. C. 68–71.

4  Белинский В. Полн. собр. соч. В 13 т. Т. V. М., 1954. С. 176–179.
5  Там само. C. 177.
6  Євтух В., Трощинський B. Етно-національна структура українського суспільства. 

Довідник/За ред. К. Тищенка. К., 2004. С. 332.
7  Рудницька Т. Росіяни у соціокультурному просторі України на початку ХХІ 

століття//Українське суспільство 1994–2004. Соціологічний моніторинг/За ред. В. Во-
рони та М. Шульги. К., 2004. С. 528.

8  Там само. С. 530–531.
9  Odessa Policeman Calls Ukrainian ‘Cow’ Language//RFERL Newsline. 2011. 26 

січня//http://www.rferl.org/content/ukrainian_language_cow/2288383.html
10  «Стандартна кар’єра української поп-зірки полягає у поступовій мімікрії від-

повідно до законів російського шоу-бізнесу. Здобувши певну популярність серед 
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українців, ця зірка розпочинає “міжнародний” етап своєї творчости, що полягає в 
переході на російську мову та інтеграції до російських мас-медій». Радинський О. 
Укрсплуатація//Критика. 2011. №3–4. С. 22.

11  «Поступове і спершу майже непомітне утвердження Заходу як моделі в укра-
їнській культурній свідомості заступало повсюдну і визначальну присутність імперії. 
Бачення України у європейському контексті і відповідне відторгнення контексту 
російсько-імперського ознаменувало підставову зміну парадигми, дозволивши укра-
їнській культурі усвідомити себе не як підсистему чи додаток до чогось іншого, а як 
цілісний і самодостатній світ, рівний (якщо не фактично, то принаймні потенційно) 
усім іншим самодостатнім європейським національним культурним системам. Звер-
таючись до Європи як точки відліку, Україна символічно перетворювала себе із за-
лежної провінційної культури в рамках імперії у незалежну національну культуру в 
рамках Європи. Відтепер українська культура, яка традиційно була «низькою» щодо 
імперської “високої”, могла бути одночасно і “низькою”, й “високою” сама по собі». 
Ilnytzkyj O. Modelling Culture in the Empire: Ukrainian Modernism and the Death of the All-
Russian Idea//Culture, Nation, and Identity/Ed. A. Kappeler et al. Edmonton, 2003. 
P. 314–315.

12  Дуже цікаве спостереження з цього приводу належить Сергієві Єкельчику, 
котрий витлумачує поступову відмову Андрія Данилка («Вєрки Сердючки») від 
українських пісень тим, що «мовна ідентичність, яку вони вибудовують, не збігається 
з мовною ідентичністю споживачів поп-музики у центрально-східній Україні та Росії, 
звідки Данилко отримував більшість прибутків». Проблема не в самій по собі укра-
їнській мові, а в тому, що Данилкова україномовна пісня «репрезентувала українську 
мовну ідентичність як норму, а суржик як відхилення від неї, тоді як цільова авдито-
рія Данилка радше вважала би за норму російську, а суржик як комічне відхилення, 
якщо навіть не пародію на українську ідентичність як таку». Єкельчик С. Що україн-
ського в українській поп-культурі?//Критика. 2011. №3–4. С. 26.

13  Гриценко О. Українська культура між триванням традиції та репродукуванням 
стереотипів//Гриценко О., Солодовник В. Пророки, пірати, політики і публіка. К., 2003. 
С. 6.

14  Hechter М. Internal Colonialism: The Celtic Fringe in British National Development, 
1536–1966. London, 1975.

15  Докладніше про це див.: Riabchuk M. The Ukrainian ‘Friday’ and the Russian 
‘Robinson’: The Uneasy Advent of Postcoloniality//Canadian American Slavic Studies. 
2010. Vol. 44: Ukrainian Culture after Communism. — № 1–2. P. 5–20.
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