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Євген Бистрицький: Леґітимація як дієве 
філософське поняття
Тут добре було сказано Анатолієм Лоєм — на@

близьмося до земних справ. За умовами моєї пара@

лельної діяльності — безпосередньо працювати та@

кож і на формування громадянського суспільства у

країні — для мене поняття леґітимності є, перед@

усім, досвідним, таким, що криком кричить (для

того, хто намагається зрозуміти його реальне зна@

чення сьогодні) із численних шпарин українсько@

го життя. Втім, виявляється, зокрема з нашої диску@

сії, що досить часто філософський смисл проблеми

леґітимності вислизає за межі будь@яких визна@

чень. Поняття леґітимності дуже часто використо@

вують завузько: для оцінки й коментарів дій пред@

ставників влади, коли з’ясовують, чи мали право

відповідно до корпусу законів та Конституції ті чи

ті політики або урядовці діяти так, як вони вчини@

ли. З іншого боку, його надмірно розширюють, ко@

ли вважають, що майже все прийняте у суспільно@

му житті має характеристику леґітимності або пот@

ребує бути леґітимним, щоб бути прийнятим.

Такого кшталту, часто@густо неявні, але досить по@

ширені розуміння леґітимності зустрічаються нам

кожного дня у ЗМІ, коментарях політологів й у вис@

тупах самих політично уповноважених осіб. Тому,

аналізуючи це поняття, справді варто спуститися

на землю й подивитися на нього критично під ку@

том зору нашої української політичної практики.
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Про філософське значення леґітимації та леґітимності існує чимала

європейська література, й тут це вже прозвучало. Важко, як на мене, знай@

ти більш розроблену філософську концепцію леґітимації, ніж у Юрґена

Габермаса. Українські дослідники — лише на початку шляху рецепції та ос@

мислення на власному ґрунті зробленого західними вченими. Намагаю@

чись також не вигадувати на цьому полі чогось ориґінального, зверну увагу

на кілька принципових речей. По@перше, на визначально філософську

структуру понять леґітимації й леґітимності. По@друге, на складності та

суперечності на шляху їх розуміння. Нарешті, по@третє, на емпіричний

зміст, що в них вкладають політики та політичні коментатори. Для цього я

спробую знаходити для теоретичного міркування якісь репрезентативні

практичні референції — тобто вказати, у яких шпаринах роздертого

постійною політичною кризою нашого українського життя процеси леґіти@

мації даються взнаки.

Десь дванадцять років тому з групою дослідників політичного життя

України ми видали книжку «Українська державність в XX столітті». І там є

розділ, який ми назвали «Державотворення. Шляхи леґітимації». Говорячи

про складності леґітимації незалежної української влади, я ґрунтувався тоді

цілком на поглядах Габермаса і маю певне право поглибити старі тези, ко@

ристуючись ще тим доробком, оскільки, чесно кажучи, мало що суттєво

змінилося у цій сфері дванадцять років потому.

За Габермасом, поняття леґітимності означає що існує достатньо арґу@

ментів на користь вимоги визнавати певний політичний режим як добрий

і справедливий. Леґітимний лад, порядок — це такий суспільно@політичний

устрій, що заслуговує на визнання. Леґітимація є процесом визнання за@

гальної прийнятності тієї чи тієї політичної організації суспільства. 

Для нас, тут в Україні, це загальне визначення здається простим та

цілком зрозумілим. Адже ми пережили, принаймні, дві надзвичайно мас@

штабні події, безпосередньо пов’язані з масовим визнанням нової влади: у

1991@му це було масове визнання права бути незалежними, тобто нової

політичної влади незалежної країни; у 2004@му — визнання необхідності

змін політичного режиму масовим рухом під час «помаранчевої револю@

ції» привело нових політичних лідерів до влади. Ми масово пережили,

фактично, два процеси — спочатку процес делеґітимації, втрати довіри до

попередньої влади та політичного режиму і визнання верховенства за но@

вим політичним пануванням. Не варто й додавати, що впродовж останніх,

принаймні, 9—10 років ми також переживаємо драми леґітимації@де@

леґітимації вже у менших, проте не менш чутливих масштабах, коли йдеть@

ся про падіння рейтингів президентів, політичних лідерів, партій тощо.

Що й казати — останнім часом ми переживаємо перманентну політичну

кризу. Для нас поняття леґітимації у термінах довіри та визнання влади на@
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було повсякденно буденного сенсу. До речі, саме тут приховане одне із

джерел його девальвації.

Не є великим секретом, що для багатьох мислячих людей в Україні стає

дедалі ясніше, що вихід з довготривалої політичної кризи — у зміні

політичного режиму, звичайно, у мирний леґітимний спосіб. Прямо наразі

ви легко можете відшукати через Google сайти поважних громадських асо@

ціацій, де ясно й чітко порушується питання про необхідність так званого

перезавантаження країни, тобто про «установчу ініціативу» — скликання

Конституційної Асамблеї, яка б ухвалила нову Конституцію країни, яка би

мала врахувати попередні помилки у народному державотворенні, леґіти@

мувавши, тим самим, новий, більш довершений політичний устрій. Я на@

воджу цей приклад досить масової громадської ініціативи для ілюстрації

тези, що поняття леґітимації як визнання є для громадської думки звичним.

Крім того, особливо у світлі 2004 року, набув рівня загального розуміння

той факт, що масове визнання є необхідним для існування влади.

Ми маємо спинитися на цьому пункті. Річ у тому, що саме в такому зви@

чайному розумінні законності влади, її зміни та існування на основі масової

довіри, визнання, підтримки тощо змішуються, сплутуються два капітально

різні рівні її леґітимації. Габермас постійно, буквально упродовж усього йо@

го думання про леґітимацію, підкреслює, що нам треба відділяти леґіти@

маційні засади від інституціоналізації панування, влади. Про це говорив і

Анатолій Лой. Ця вимога Габермаса, я хочу це ще раз наголосити, є принци@

повою, тобто відсилає нас до філософських засад цього поняття.

Кілька прикладів. У часи унезалежнення — 1991 року й кілька років

потому — для самостійної української політичної влади (і я це обґрунто@

вую у своїх роботах того часу) кінцевою леґітимувальною ідеєю була апе@

ляція до культурно@національної спільності. До національної ідеї, в тому

розумінні, в якому її того часу переживали, й так, як її тоді масово ро@

зуміли. Радянський Союз достатньо леґітимно — тобто більш@менш прий@

нятно для більшості населення республік, що його утворювали, не кажучи

вже про прибалтійські країни, — розпався за національними кордонами, а

не, скажімо, за ознакою спільних економічних реґіонів. Ми на власному

прикладі довели собі те, що вже відомо філософам Заходу: однією з най@

глибших засад леґітимації політичної влади є її відповідність потребам

етно@національної ідентифікації, вимозі, яку у нас ще називають націо@

нальною ідеєю. Найглибшою засадою — тому, що разом з колективним

усвідомленням належності до визначальної ідентичності стоїть і падає

внутрішнє (та міжнародне) визнання самостійної, незалежної влади, що

«держить» нас разом як спільноту в окремій державі. Якщо лише у якості

ідеального експерименту спробувати «відняти» факт національної єдності,

ідентичності як культурно@історичну підвалину «нашого» суспільного
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цілого — уявного для кожного, то небагато чого залишається з того, що

кінцево об’єднує наші долі. 

Події 2004 року ще раз довели, що до цієї «останньої» етно@культурної

засади апелюють, її згадують саме у критичні для влади часи; так само апе@

люють і під час аґітації за себе — вдягаючи вишиванки, заплітаючи косу,

піднімаючи питання «про мову», про інші форми культурної належності —

до Європи чи до світу іншого геополітичного вектора. Разом із тим, досвід

відстоювання леґітимності влади переважно на основі такої апеляції до,

сказати б, історико@культурних архетипів продемонстрував надзвичайну

слабкість власної леґітимності: масову втрату визнання. 

Останнє зауваження, можливо, допоможе мені довести, що засади

леґітимації не є леґітимністю як такою; це ще засади, кінцеві засади, або —

у термінах Канта — умови можливості бути леґітимним, а не самі леґітимні

політичні лідери та інституції панування. У чому полягають принципові

відмінності? Для цього спинімося трохи на тому, як Габермас відрізняє ос@

танні від перших — леґітимні інституції від засад їхньої леґітимності.

Ми перебуваємо в ситуації сучасної, «модерної» держави. Її звичні для

нас ознаки — розмова про Україну як про демократичну, європейського

типу країну. Якщо звернути увагу на перманентні суперечки у нашому

«демократичному» парламенті, то там постійно йдеться про порушення

конституційних норм, приписів реґламенту, законів, зрештою — про пору@

шення демократичних процедур або про необхідність їх дотримання. За@

гальником у визначеннях демократії стало твердження, мовляв, демократія

є, перш за все, процедури і ще раз процедури, тобто наявність закріплених

у правових приписах норм прийняття політичних рішень, обов’язкових

для дотримання. Так в українському політичному контексті відтворюється

нормативно@процедурна теорія демократії (говорячи про таку, Габермас

відсилає до Шумпетера). — Нас, потенційних виборців, ЗМІ та масові ко@

ментатори@політологи настійливо привчають саме до такого сприйняття

демократії. На численних політичних шоу, які звуться «свободами слова»,

йдеться, на тлі скандалів, про більше чи менше дотримання політичними

гравцями процедур і норм, які реґулюють їхню політичну поведінку, й не

більше. Щоправда, звертаються й до засад їхньої леґітимності — витлума@

чуючи результати соціологічних опитувань, які свідчать про поточні рей@

тинги політиків. Але й ці дані використовують для обговорення питань,

наскільки той чи той політик має право діяти так, як він або вона діють в

рамках їхньої інституції. Йдеться, як правило, про цікаві для ЗМІ скан@

дальні випадки, які завжди пов’язані саме з порушенням процедур і норм,

у тому числі встановлених Конституцією країни. До цього вже звикли.

Це означає, що виборців, громадян, усіх нас, хто причетний до цілої

спільноти країни, привчають розуміти питання леґітимності влади лише у
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термінах адекватності дії її представників наявним писаним правовим

процедурам у межах правочинних інституцій. Такий підхід — свідомо чи

несвідомо прийнятий — заганяє громадян, сказати б, у провулок одного

спрямування: ваше право здійснювати визнання влади у встановлених нею

інституційних рамках. Жорсткіше кажучи — у рамках нею встановленого

або підтримуваного нею політичного режиму. Наприклад, на сьогодні нам

дають на вибір, завдяки проголосованому конституційною більшістю Вер@

ховної Ради закону про вибори Президента, голосувати, фактично, за двох

основних кандидатів, чия представницька більшість контролюватиме

адміністрування виборчого процесу. 

Таке інституційне розуміння демократії тягне за собою й дуже вузьке й

опортуністичне інституційне розуміння процесу леґітимації влади, отже, не

дає підстав звернути увагу на леґітимність самих інституцій, на істотно

ширші позаінституційні засади їх леґітимації. Річ у тім, як на цьому постійно

наполягає Габермас, що, починаючи з теорії суспільного договору Русо й до

сьогодні, поплутують принцип леґітимації влади у сучасному (модерному)

типі держави як визнання на основі загальної волі, волевиявлення, з одного

боку, і запропоновані форми інституціоналізації політичного верховенства —

з іншого. Ми ж бо обираємо не позбавлених інституційних повноважень

керівників — ми обираємо їх у межах наявних інституцій, зокрема згідно з

нормами та процедурами, виписаними у законі про вибори, відповідно до

визначеної у Конституції структури та повноважень парламенту тощо. Коли

нам твердять з усіх телеекранів про стан дотримання владниками правових

приписів, процедур як про головну проблему формування справедливої де@

мократичної влади, мимоволі починаєш думати про ефективність інституцій

та процедур, а не про леґітимувальну адекватність тих, хто був обраний за@

гальним волевиявленням. Але, коли сьогодні поширюється думка про зміни

самої Конституції, про переустановку влади, — все це означає, що власне на

практиці громадяни зрозуміли вузькість суто інституційного підходу у ро@

зумінні леґітимації. Громадяни, всі, за словами Русо, хто бере участь у ство@

ренні спільного інтересу, спільного волі, — це щось інше, ніж інституційні

приписи, хоча сам Русо ще не робив такого розрізнення.

Складається враження, що й наше суспільство перебуває масово на та@

кій стадії розвитку, коли це розрізнення ще не робиться. Тим паче наполя@

гати на ньому є наше, філософів, завдання.

Небезпеку вузького розуміння леґітимації можна було б продемон@

струвати на прикладі панування радянської влади. Спираючись на ідею бо@

ротьби з експлуатацією, на комуністичну доктрину, радянська влада

підтримувала власну леґітимність діями, які я для спрощення назву діями

самолеґітимації. Найстрашніше: отримавши владу, керівні більшовики різ@

ними примусовими й правозаконними методами закріплювали та продов@
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жували її інституційну тяглість, стримуючи відкриття шляхів (через мак@

симальну цензуру, відсутність вільних дискусій тощо), на яких творяться

засади леґітимності панування. Максимізація нормативно@правової само@

леґітимації є основа буття тоталітарного режиму, спосіб існування автори@

тарної влади. Найцікавіше зрозуміти, як творяться, існують засади леґіти@

мації? Що означає «відкриття шляхів» для процесу леґітимації?

Приклад 1991 року — вдалий для ілюстрації наступного визначення.

Як зазначалося, зумовлене національною ідеєю масове визнання на етно@

культурних засадах законності політичної влади є «найглибшим». Можна

було б разом із Габермасом говорити про колективні ідентичності, що ви@

никають на підставі структур, які встановлюють єдність та ґарантують кон@

сенсус, подібно до мови, етнічних підвалин, традиції тощо. А як «творять@

ся», виникають останні? — питання, радше, риторичне, і відповідь є такою:

плинністю культурно@історичного життя, природно@історичним чином. Са@

ме на таку відповідь наштовхують нас ті політики, які намагаються знайти

власну леґітимність через апеляцію до, скажу так, історичних архетипів ко@

лективної ідентичності. Але це, своєю чергою, призводить до максималь@

ного розширення та, відповідно, девальвації поняття леґітимації. 

Фактично нам кажуть: не звертайте увагу на ефективність інститутів, на@

самперед думайте про автентичність представників влади цінностям нашої

культури, традиціям наших предків, говорячи словами Дмитра Донцова.

Будьте самі достойними нащадками прадідів великих. Дотримуючись цього

етичного припису, твердять нам нові ідеологи@місіонери, ви будете мораль@

ними, чесними, справедливими, достойними громадянами — оскільки наш

героїчний міф, так само як міфи походження багатьох народів, підносить

етно@національні чесноти. На одному з телешоу за участю Президента

України я сам після подібної моралістичної риторики з його боку намагався

згадати максиму Канта. Мовляв, конституцію, тобто закони, спробував нага@

дати я, пишуть не для ангелів (моральних героїв національної культури),

а для, як зауважив засновник критичної філософії, дияволів — гріховних

громадян, які часто@густо порушують моральні та правові приписи. Коли

представники влади абстраґують та підносять лише одну частину з процесу

леґітимації — питання етно@культурної єдності та моральні скріпи остан@

ньої, залишаючи осторонь його (процесу) завершення в унормовувальних

процедурах права та виконавчих правилах, тоді виникає те, що ми маємо

назвати міфологічним доктринерством, що створює зручне середовище

для ненормованих дій влади. Саме на тлі культурної «ідентичності» «любих

друзів» ґрунтується клановий підхід до зручного (й ручного) жонґлювання

нормами та процедурами державних інституцій на власну користь. 

До речі, цю можливість політичної влади експлуатувати на власну

користь культурні передумови власної леґітимації надає сама специфіка
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утворення та існування колективних ідентичностей. Останні є наперед

непланованим продуктом повсякденного співжиття людей, яке історично

резюмується у виникненні традиційного життєвого світу культури. Так

само еволюція, або зникнення культурно@історичних засад леґітимації

суспільних інституцій важко керується правовими рішеннями. Традиції ко@

лективного співжиття та культурні форми індивідуальної поведінки не ви@

никають як результат цілеспрямованого планування та прийняття парла@

ментами законів, норм та приписів дії для сучасних державних інституцій.

Тут ми маємо справу з історичними седиментаціями (говорячи мовою фе@

номенології життєвого світу) традиційного життя, життєво@практичними

упередженнями та наперед@розуміннями (Vorurteilen), які спрямовують ре@

флексивну арґументацію політичного дискурсу на інституційному рівні.

Саме тому використання всього цього масиву дійсно засадничих смислів,

резюмування практичного досвіду як лише раціональних арґументів є під@

міною суті справи леґітимації. 

Коли представники влади використовують арґументи «від культурної

традиції» для обґрунтування раціональності й осмисленості політичної дії,

апелюючи, скажімо, до традиційної моральності, яку, начебто, необхідно

виховувати, формувати у сучасного населення країни, це здатне перетворю@

ватися на суцільний суб’єктивізм з їхнього боку. Те, що вони вживають у

формі раціонального арґументу, за своєю природою не піддається раці@

оналізації, яку з успіхом використовують державні, скажімо, правові інсти@

тути. Наприклад, ми не здатні вказати на «раціональні» підстави, якусь істо@

ричну «мету» специфіки власної культурної традиції у її очевидній

відмінності від форм життя інших етнічних спільнот: «для чого ми такі, а не

інші?». Саме до цього висновку апелює сучасне визнання рівнозначущості

й «рівноправності» цінностей і смислів різних культур. Будь@які євгенічні

спроби винайдення іншого — крім рівності всіх — універсального критерію

порівняння «значення» різних культурних форм життя для людства не є

слушними. Безпосереднє використання арґументації від культурних за@

сад — небезпечний різновид доктринерства, який породжує політичний

популізм, якщо він не опосередкований цілераціональною арґументацією.

При цьому відбувається те, що завжди супроводжує самолеґітимацію вла@

ди. Це — намагання тлумачити умови можливості буття людей як нібито

самі характеристики існування державних інститутів, а суспільство — як

просто частину державної машинерії. Отже, так само, як політики керують

у надрах державних структур, вони немовби отримують леґітимне право

керувати також умовами можливості власної леґітимності. Виникає ідео@

логічна доктрина, яка дає дозвіл чиновникам та вождям «раціонально» чи@

нити суд над культурним життям людей, свавільно реформувати те, що не

знає насильницьких революцій — традиції, мову, культуру як таку. 
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Я дозволю собі самоцитату зі своєї давньої книжки: культура не знає

відчуження як його розуміють у марксизмі. Сьогодні я б додав, що саме

це — головна слабкість, принципова вада культуртреґерського підходу до

розуміння політичної леґітимності. Культивування правонерозвинутих

стосунків традиційної етнічної громади, які схоплюються відомим понят@

тям Gemeinschaft, недостатньо для розуміння леґітимації та леґітимності

влади. Експлуатація риторики, нехай навіть щирої практики, такого роду

патріотизму на рівні владних дій, своєю чергою, перетворюється на поза@

правову самолеґітимацію та правовий нігілізм як ґарантів конституції,

так і її «виконавців».

Габермас називає такого кшталту спосіб леґітимації леґітимувальними

доктринами, леґітимацією на основі доктрин. Адже будь@який міф пород@

жує своєрідну доктрину. Я би назвав його, посилаючись на нашу політичну

практику, доктринерським. 

Габермас всіляко підкреслює той неважкий для розуміння факт, що у

модерній державі засади леґітимації вибудовуються з культурно@історично@

го матеріалу структур, які ґарантують єдність і загальний консенсус. Проте

це зовсім не означає, що вони мають зводитися до німотного визнання

спільного інтересу лише тому, що він освячений культурною традицією та

висловлений національною мовою. Культурні засади — необхідна, але не

достатня умова для процесу леґітимації у модерній державі. Адже громадя@

ни не безсловесні: вони мають та відстоюють у публічних дискусіях, у дис@

курсі, різні інтереси, у тому числі класові інтереси та потреби, хоча й на

спільному культурному ґрунті. 

Уже цих попередніх зауваг достатньо для розуміння засад Габермасової

комунікативно@дискурсивної теорії леґітимації. Немає спілкування поза

арґументацією інтересів, хоч би якими прихованими, неявними вона та ці

інтереси були. Немає спілкування поза боротьбою інтересів, хоча б якими

«мирними» вони були. Всього цього немає без простору відкритості, пуб@

лічності, коли арґументовані голоси можуть бути почуті всіма, хто слухає.

Відкритий публічний дискурс необхідний для виявлення засадничих інте@

ресів, культурних смислів можливої єдності. Модерна публічність будуєть@

ся за допомоги арґументативного дискурсу — раціонального обговорення

політичних питань, які завжди відбивають приватні інтереси, що мають ко@

лективне, масове значення. Сучасна демократія, як дає визначення Габер@

мас, є безпримусова згода всіх, хто бере у ній (суспільній згоді, житті)

участь, за умови, що вони беруть участь як рівні та вільні у дискурсивному

формуванні політичної волі. Лише на цій публічній основі відкритого дис@

курсу (тобто коли з’ясовується поле спільних інтересів різних соціальних та

суспільних груп, або навпаки — їхні розбіжності, боротьба) уможливлю@

ються засади сучасного типу визнання, леґітимації / делеґітимації влади. 
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Леґітимація — це завжди процес визнання чи невизнання існуючої

влади — як її представників, так і її норм, процедур, інституцій — законів

взагалі. Саме тут виникає нове питання — де і як зустрічається культурно@

історична нарація (яка не сприймає критики, не знає класового відчужен@

ня, правового нормування та відповідної системи покарань за його недо@

тримання, втім, знає, нехай зміфологізовану, традицію та моралізування й

у найліпшому разі лише моральне покарання за їх порушення) з публічним

і практичним розв’язанням конфліктів різних приватних інтересів шляхом

раціонального дискурсу. Геґель  свого часу влучно визначив цю сферу зус@

трічі двох рівнів процесу леґітимації у модерному (Burgerlichkeit) суспіль@

стві, даючи їй титул моральнісності (Sittlichkeit).

Якщо державна машинерія як система леґальних інститутів складаєть@

ся з розгалуженої системи судової влади, включно з адміністративною

юстицією, іншими законотворчими та правозахисними (правозабезпечу@

вальними) органами, то рівень леґітимувальних (щодо всіх цих інститутів

та їх функціонування) засад охоплює всі інші сфери життєдіяльності гро@

мадян — те, що філософи схоплюють у понятті життєвого світу та його

структур. Утім, для нас важливо вказати на ті структури життєсвіту, в яких

видобувається консенсус на основі дискурсу, де дискурсивно твориться та

підтримується колективна ідентичність. 

Головну з них описує поняття громадянського суспільства. Ми вже зга@

дували сферу моральнісності, де, за Геґелем, існує громадянське суспіль@

ство (Burgerlichkeit). Саме на цій основі не залежних від держави громад@

ських об’єднань, асоціацій (Геґель казав про «корпорації»), які об’єднують

громадян на підставі спільних, колективних і водночас приватних інте@

ресів, у тисячах та мільйонах повсякденних взаємодій людей відбувається

практичний синтез етно@культурної ідентичності — творення та історична

зміна традицій, моральних установок тощо, з одного боку, та їх (людей)

раціональних інтересів, зокрема усвідомлення леґітимності чи нелеґітим@

ності чинного політичного режиму, з іншого боку. (Якщо політичний ре@

жим взагалі втрачає леґітимність, йдеться про революцію — його перевста@

новлення на нових засадах леґітимації.)

Свідоме, раціонально@дискурсивне ставлення з боку тієї чи тієї спіль@

ноти до питань про умови визнання певного політичного режиму можна

скорочено визначити як суспільство Gesellschaft типу. У ньому розвинута

правосвідомість як гідність громадянина, який захищає свої та чужі права

людини та соціальні права. Такий громадянин чи громадянка вже не здатні

приймати на віру моралізувальні проповіді політиків, так само він / вона не

задовольняються лише доктринами. Йому чи їй необхідно раціонально

планувати своє життя — працевлаштування, бізнес та доходи від цього, ба@

чити майбутнє власних дітей, захищеність старості тощо. Очевидно, що не
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хлібом одним лише жива людина: у кожного є природна належність до

кола цінностей своєї (не чужої) культурної спільноти. Так в особі кожної

людини, у визначених на основі публічного дискурсу приватно@колектив@

них інтересах синтезується єдність засад та результатів леґітимації. Ці

два виміри, хоч би як хотілося представникам влади використати їх окре@

мо, — невіддільні частини того процесу, що у підсумку леґітимує політичну

владу та її інституції.

Ми живемо у країні, де можна констатувати наявність сильних, але ли@

ше паростків громадянського суспільства, початків традиції незалежного

громадянського самоактивізму. У публікаціях я використовував термін

прото@громадянське суспільство, маючи на увазі саме слабкий розвиток

публічного дискурсу, раціонального вибору лідерів, що нам ясно довели

«помаранчеві» події. Втім, набагато більш розвинуте громадянське суспіль@

ство у розвинених країнах дає практичну відповідь на порушене питання

взаємодії двох полюсів процесу леґітимації влади — стабільних державних

інституцій і, власне, їх леґітимного існування для певної культурної спіль@

ноти на певний історичний час. 

Насамкінець, хотілося б вірити, що такий підхід до питання дає мож@

ливість зрозуміти, чому леґітимація притаманна лише й лише політичній

владі, й чому не можна по суті говорити про леґітимність, скажімо, твору

мистецтва, явища культури взагалі, події у суспільстві (якщо не змішувати

суспільство і державу). В найліпшому разі можна оцінювати леґальність

(відповідність законові) або нелеґальність тих чи тих культурно@суспільних

подій та явищ. За протилежного підходу ми говоритимемо про леґітимність

граничних засад — того, що саме леґітимує. Це реґрес у нескінченність і

відмова від розмови у професійно філософських термінах — від з’ясування

умов можливості. Трансцендентальна арґументація у соціально@політич@

ній, практичній, філософії сьогодення є спорідненою з поняттям леґіти@

мації та дослідження феномена демократії.

Водночас, при її (філософської арґументації) емпіричному застосуванні

для аналізу поточних політичних подій, які зустрічаються з конфліктом

леґітимації влади (боротьби між чинними нормами і процедурами інсти@

туційного рівня леґітимності з суспільними чинниками, які леґітимують ці

владні інституції), опріч розуміння рівнів леґітимації необхідна достатня

громадська мужність у відстоюванні досягнутих висновків. Річ у тому, що

для дійсного аналіза леґітимності / нелеґітимності важливо не лише вказа@

ти на, скажімо, наявні суперечності на рівні інституцій та окремих політи@

ків. Набагато важливіше прояснити чинники делеґітимації чи, при кращо@

му розвитку політичних подій, прогресування леґітимності представників

та інститутів державної влади. Цього не можна досягти поза критичною

настановою на виявлення того, як ставиться влада до максимальної демо@
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кратизації сфери засад її ж леґітимації; як підтримується розвиток свободи

слова (не політичних шоу та скандалів); який стан вільного доступу до всієї

бюрократичної інформації («тайна є сила бюрократії»); як інституції влади

дотримуються корпусу Декларації прав людини; як та наскільки началь@

ство підзвітне громадянському суспільству за ті чи ті політичні та виконавчі

дії, аж до відповідних покарань за непрофесійність і злочини. А все це, як

відомо, влада аж ніяк не вітає. 

Подібні складності можуть виникнути й у чесного критика грома@

дянського популізму. Він опинятиметься у становищі чужого серед своїх,

коли протистоятиме індоктринованим громадянам, вимагаючи від них сві@

домого, раціонального дискурсу щодо їхніх ціннісних упереджень, хоч би

якими святими ті були. У цьому пункті починається нова розмова — про

універсальні цінності демократії та її завжди особливе втілення у різних

культурних світах.

Віктор Козловський: Чи може існувати 
леґітимність поза універсальністю?
Виступ пана Баумейстера викликав у мене потребу

зробити кілька зауваг до цієї цікавої та змістовної доповіді. Як на мене, її

центральними тезами є деякі незаперечні, на думку шановного доповідача,

висновки (я навіть занотував їх, настільки вони здалися мені контроверзій@

ними), а саме: 1) влада більшості й універсальний консенсус не мають нічо@

го спільного; 2) влада більшості може перетворюватися на неконтрольова@

ну, небезпечну владу. Як треба розуміти ці досить категоричні твердження?

Якщо в тому сенсі, що ніякі теоретичні арґументи, що мають обґрунтову@

вати умови можливості існування емпірично сформованого і, відтак, бага@

то в чому ситуативного консенсусу певної соціально@політичної спільноти

(яка назагал також складається з цілком реальних, емпіричних індивідів, а

не якихось трансцендентальних суб’єктів, що вчиняють як суто раціональ@

ні істоти на засадах універсальних принципів, що уможливлюють існуван@

ня загального — і гомогенного — консенсусу інтересів, єдиних соціальних

інститутів, норм спільного буття і влади), — отож, якщо це мати на увазі, то

з цим важко не погодитись. Водночас чи доречно на цих підставах закида@

ти Габермасові чи Апелеві те, що їхня теоретична позиція залишається су@

перечливою, оскільки не спроможна більш@менш релевантно пояснити, так

би мовити, витоки та умови можливості універсального консенсусу, наяв@

ність якого є начебто фундаментальною передумовою існування леґітим@

ного соціального порядку, загальновизнаних соціальних норм та інститу@

цій. Не вдаючись до прискіпливого аналізу позицій цих відомих німецьких
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теоретиків з цього питання (і, до речі, з’ясування розбіжностей між ними,

як відомо, досить вагомих), слід зауважити: вони чудово розуміють як силу,

так і слабкість теоретичної арґументації стосовно тих феноменів, які

вихідним чином включають в себе практичні конотації, точніше, природа

яких за способом свого існування є соціально@комунікативною. Власне,

визнання цієї обставини ставить перед дослідником ще й таке питання —

за яких умов соціальних світ уможливлюється як спільний світ автономних

індивідів, які, зберігаючи свою автономію й ідентичність, здатні діяти,

принаймні, з урахуванням інтересів інших індивідів. Демократія, попри

різні можливі її визначення, в цьому контексті є таке соціально@відпо@

відальне буття людини в просторі з іншими людьми, така спільність, що

уможливлюється не стільки змістовними надбаннями певного культур@

ного світу (певними цінностями, смаками, уподобаннями конкретних

індивідів, їхніми «суб’єктивними світами» тощо), скільки формою і проце@

дурою, тобто набором деяких формальних вимог і схематизмів їх розгор@

тання, які, з одного боку, не вимагають від індивідів повної відмови від

власного суб’єктивного світу, а з іншого — потребують визнання цих фор@

малізмів, прийняття їх як леґальних правил спільного життя, які, окрім при@

мусу, обов’язково передбачають ще й добровільну згоду їх дотримуватися і

виконувати в чітко окреслених сферах громадського, публічного і політич@

ного життя. Звичайно, історично генеза цих, так би мовити, демократич@

них формалізмів (або формалізмів «влади більшості») тісно пов’язана з де@

якими змістовними обставинами і цінностями, які, на переконання, на@

приклад, Рорті, були значною мірою чимось випадковим, оскільки їхня

поява в просторі європейської цивілізації була зумовлена перебігом не яки@

хось ґлобальних всесвітньо@історичних подій, а передусім суто синґуляр@

ними обставинами європейської історії, тобто не дією якихось універсаль@

них законів історичного поступу, а констеляціями конкретних обставин

історичного буття — соціальних, релігійних, економічних тощо. Отож, так

звану «процедурну раціональність» не слід розглядати як продукт фор@

малістичної вправності теоретиків, що свідомо елімінують будь@які фунда@

ментальні базові цінності, зокрема й теологічного кшталту, задля обґрунту@

вання процедурного формалізму виправдання соціального порядку. Як на

мене, таке обґрунтування ніколи б не мало широкого резонансу, воно зали@

шилось би на узбіччі громадської думки, чого, до речі, ми не спостеріга@

ємо у випадку з концепціями Габермаса. Основні концепти його соціальної

теорії — свобода, індивід, раціональність, практика, комунікація, дискурс —

вельми потужно фундовані тими базовими європейськими цінностями, які

мають істотну історичну тяглість. Однак обговорення цих питань виходить

за межі мого короткого виступу. Важливо мати на увазі, що питання виправ@

дання тих формалізмів, до яких апелює комунікативна філософія, таки
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зачіпають сферу тих імпліцитних «абсолютів», неявних ціннісних перед@

умов, які уможливлюють, зрештою, існування «процедурної раціональ@

ності» як певного парадокса — для того щоб постав леґітимний соціальний

порядок, який не примушує мене відмовитись від моєї свободи, а спро@

можний її забезпечити, потрібно щоб на рівні соціального, політичного

буття спільноти відбулася «прихована ціннісна революція» — відмова від

постійної апеляції до суб’єктивних ціннісних уподобань як доконечного

базису леґітимації соціального порядку в ім’я торжества оцих самих фор@

малізмів, обґрунтування яких начебто потребує значно ширших, вагомі@

ших засад — раціонально@комунікативних. Однак, на моє переконання, в

такому раціональному обґрунтуванні криється ще один парадокс, який

імпліцитно повертає те, від чого ми раціонально відмовились, — суб’єктив@

ні цінності, самоочевидності, нашу віру в те, що ці формальні правила і

процедури демократичного світу мають для нас значення. Як на мене, фор@

мальні процедури, на яких тримається така недосконала, а для декого вель@

ми сумнівна штука, як демократична «влада більшості», для свого об@

ґрунтування потребують раціонально@комунікативної арґументації (без

апеляції до наших суб’єктивних уподобань), яка (арґументація) спирається

(звичайно не явно) на ту обставину, що переважна більшість індивідів у

практиці свого життя, соціально@політичному бутті певним чином артику@

люють ці формалізми, зважають на них, приймають їх як правила для влас@

ного і спільного з іншими буття. 

І ще одне зауваження. Існування оцих формально@демократичних

процедур забезпечує ще одну функцію — перетворення спільного гро@

мадсько@політичного буття багатьох автономних індивідів на щось перед@

бачувано@змінне, оскільки за умов дотримування тих процедур відбуваєть@

ся найважливіше: «владу більшості» може заступити «влада меншості», яка

доти існувала як «право меншості» леґально вибороти, утвердити свою вла@

ду за умов, що вона репрезентує знову@таки не абсолютний, а якийсь від@

носний консенсус, що постане як нова «влада більшості». Як на мене, для

західноєвропейської традиції важлива оця можливість зміни «більшості»,

навіть їхня марґіналізація будь@де — на владному олімпі, у громадському,

медійному, культурному просторі, приватному, громадському чи, як тепер,

ґлобальному світі. На чому, на яких базових передумовах тримається ця

зміна, або ширше — дієве існування морально@правових формалізмів і про@

цедур, що вможливлюють такі зміни? На мою думку, все це тримається ще

на одному фундаментальному надбанні європейської цивілізації — лібе@

ральних засадах, або, як полюбляє повторювати Габермас, на існуванні

деліберативної (дорадчої) демократії (Deliberative democracy). Чи є оце

поєднання ліберальних і демократичних засад надійним підмурком уні@

версального суспільного консенсусу? Якщо уявляти його як фактичну
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суспільну даність то ні. (До речі, коли і де така фактична універсальність

досягалася, існувала як доконечний стан речей? І чи взагалі досяжна вона

для сучасних «складних суспільств»?) З іншого боку, як певна унормована

тенденція, реґулятивний припис, який не має статусу емпіричного факту, а

має значиму (інтерсуб’єктивну) силу визнання, універсальний консенсус

все ж таки існує, принаймні має право на існування. Як будь@яка «норма@

тенденція», як реґулятив, така універсальність весь час перебуває в стані

неспокою, зрушень, в модусі перманентного тлумачення і критики, оскіль@

ки вона позбавлена незаперечної сили факту, і за таких умов завжди існує

можливість фальшування, імітації, мімікрії тощо. Чи означає це крах

«демократичної леґітимації», особливо з урахуванням тієї «зони невизна@

ченості і ризиків», яку створює завжди хитка і непевна «автономія індиві@

дуальної свободи», тобто визнання і прийняття ліберальних засад суспіль@

ного буття як не просто зовнішнього фону демократії, «влади більшості»,

а її серцевини? Гадаю, це не крах, а певне обмеження, з яким мусить ми@

ритися відповідальна теоретична думка, якщо вона, звісно, не претендує

на статус абсолютної позиції. Як на мене, будь@яка претензія на такий ста@

тус веде в інші сфери обґрунтування — звернення як до «останнього арґу@

менту» до якоїсь соціальної (політичної) теології (прямо як у К. Шмідта),

світоглядних орієнтирів тощо. Звичайно, таке звернення до «світоглядної

філософії», пошук якоїсь теології як базису леґітимності — річ цілком

можлива, однак чи доречно це в контексті розгляду німецьких трансцен@

денталістів? Хіба теологічна позиція не передбачає досить радикальної

зміни парадигми розгляду проблеми обґрунтування леґітимності соціаль@

ного порядку?

Віталій Нечипоренко: Суспільство потребує 
леґітимності соціальних дій та інституцій, щоб 
інституціональний порядок мав сенс для всіх 
У переважній більшості сучасних політологічних

теорій леґітимацію трактують як «законний або конституційний процес

створення законів або правил (політичного процесу)» (Lexicon of terms and

concepts in publik administrations, public policy and political science. — Kiev,

1998. — С. 202), а леґітимність — як «поняття, згідно з яким політичні дії

здійснюються офіційними особами і є відповідними принципам і нормам,

що визнаються і приймаються суспільством» (ibid.). Це відповідає по@

літичним та державно@правовим реаліям сьогодення. Але, згідно з вимога@

ми філософії права, недостатньо фіксувати в теорії політичні та правові

поняття сучасності, необхідно давати їх критичне осмислення та концеп@
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туалізацію. Відповідно, поняття філософії права мають бути релевантні не

тільки різним історичним періодам, а й будь@якому типу суспільства. От@

же, логіка дослідження вимагає дати визначення поняття леґітимації, яке

відповідало б цим вимогам.

Леґітимація — публічний процес засвідчення, схвалення, виправдання або

доведення обґрунтованості та необхідності певної соціальної дії, статусу або

інституції. В політично%правовій сфері обґрунтованість і необхідність підко%

ряються вищому принципу — справедливості.

Як засвідчили розробки феноменологічної соціології та культурної

антропології, суспільство потребує леґітимності соціальних дій та інсти@

туцій задля того, щоб інституціональний порядок в усій його цілісності

мав сенс для всіх членів суспільства. Потрібен і спільний для всіх сенс —

як значущий для всієї спільноти; так і суб’єктивно важливий сенс, здатний

інтеґрувати індивіда у чинний соціальний порядок та допомагати іден@

тифікації. «Леґітимація, — пишуть П. Берґер і Т. Лукман, — виправдовує

інституціональний порядок, надаючи нормативного характеру його прак@

тичним імперативам. По@перше, вона дає певне знання про “правильні”

чи “неправильні” соціальні ролі, способи мислення і дії, варіанти інсти@

туціонального оформлення суспільного життя; по@друге, дає зразки на%

лежного, вимагаючи відповідної суспільно@орієнтованої поведінки»

(Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. — М.,

1995. — С. 153). 

У систематичному плані можна розділити, як це роблять П. Берґер і

Т. Лукман, леґітимацію на практичну і теоретичну. Перший, дотеоретич@

ний рівень дістає вияв у повсякденній діяльності певної соціальної спіль@

ноти (наприклад, при переданні досвіду наступним поколінням), завдяки

чому леґітимаційні пояснення включаються в мовний запас і стають ос@

новою «самоочевидного» знання. Це знання слугує практичній орієнтації

індивідів на соціально значущі («правильні») способи дії та мислення. Не

буде великим перебільшенням стверджувати, що найважливіші події в пов@

сякденному житті (що аж ніяк не відносяться до сфери політичного і

закріплюються в ритуалах), мають явний або неявний леґітимувальний

зміст. Як особа, так і спільнота (або суспільство в цілому) потребують прак@

тичної леґітимації задля утвердження цих подій, статусів або інституцій в

певному соціальному порядку. Суттєво, що вимоги правил практичної

леґітимації, закріплені в ритуалах, однаково суворі як до найвизначніших

та соціально значущих подій (наприклад, коронації), так і до звичайних —

ординарних для всього суспільства (наприклад, церемонія взяття шлюбу).

Будь@яка помилка в ритуалі, виголошенні сакральних формул не лише ста@

вить під загрозу леґітимність самої події, але загрожує розхитуванням та

порушенням усього соціального порядку.
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Більш складним і важливішим є теоретичний рівень леґітимації. Цей

процес характеризується побудовою моделей обґрунтування інституці@

онального порядку в цілому. Він вирізняється тим, що використовує на@

самперед спеціальні знання для впорядкування різних царин соціальних

значень (передусім норм та цінностей) в єдиний «символічний універсум»;

це дозволяє суспільству тлумачити себе як певну антропологічну і космо@

логічну систему. Завдяки цьому соціально важливі дії, соціальні статуси та

інституції набувають граничної леґітимації в символічному універсумі

(національній культурі), що виконує функцію соціальної інтеґрації (бо

сприяє відчуттю індивідами особистої та колективної безпеки та єдності).

Структурна антропологія відкрила властивий кожній культурі етноцент%

ризм (Рюс Ж. Поступ сучасних ідей: Панорама новітньої науки. — К.,

1998. — С. 247), тобто сприйняття спільнотою власної культури як центру,

норми та моделі. Відповідно, леґітимація в традиційному суспільстві завж@

ди будується завдяки  сприйняттю власного способу життя як абсолютно

істинного і єдино правильного.

Моделі леґітимації теж розрізняються за способами обґрунтування, су@

б’єктом, об’єктом та завданням. Модель леґітимації в традиційному сус@

пільстві вирізняється тим, що виправдовує чинний інституціональний лад

(у всіх його аспектах). Проблем теоретичного характеру із варіантами леґі@

тимації не виникає, бо суспільство має знання про «правильні/неправиль@

ні» соціальні норми, ролі тощо і відповідно прийнятні зразки належного.

Інституції держави та основні цінності (релігійні, моральні, правові та ін@

ші) і норми в межах певної спільноти традиційного типу завжди узгоджені

між собою і відповідають усталеним віками звичаям і традиціям.

Головною і визначальною ознакою теоретичної леґітимації в такому

суспільстві є виправдання державно@правового ладу «зверху», представни@

ками вищих рівнів владної ієрархії та панівної релігії. Автори цього типу те@

оретичної леґітимації авторитарно арґументують всіма доступними мето@

дами виправданість та безальтернативність наявного соціального ладу в

цілому. При цьому влада суворо стежить за дотриманням всіма членами

суспільства леґітимних основ соціального життя. У традиційних суспіль@

ствах ранніх високих культур авторитет держави ґрунтується на матеріаль%

них сакральних цінностях. Політична влада панівних кланів тут виправдо@

вується за допомоги міфів.

Варіанти виправдання набувають різноманітного характеру: це й

арґумент батьківської влади або арґумент традиції. Перший леґітимує мо@

нархічно@патерналістський вид держави як великої сім’ї чи роду, на чолі з

мудрим і справедливим правителем («батьком»); другий — панування

внаслідок спадкоємності, звичаїв та норм, закріплених («священних»)

конкретно@історично в межах спільноти. Ці «типи леґітимного пануван@
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ня» ґрунтовно досліджував Макс Вебер (Вебер М. Избранные произведе@

ния. — М., 1990. — С. 646); всі вони використовують ту саму логіку

обґрунтування@виправдання (зверху) і підтримуються вірою в безумов@

ний авторитет влади та її відповідність базовим ціннісним орієнтирам

певного суспільства.

Завдання цієї моделі леґітимації на теоретичному рівні — слугувати

виправданню чинного соціального ладу, всіляко підтримувати наявну віру

в адекватність, необхідність, істинність і сакральність соціальної ієрархії та

авторитету влади. Творці варіантів леґітимації, що владно%ідейно керується

зверху, неодмінно належать до вищих рівнів соціальної ієрархії, тому й

зацікавлені в її зміцненні та подовженні в майбутньому.

На практичному рівні леґітимація зводиться лише до відтворення

знань та зразків належного. Фактично леґітимація перетворюється в за@

своєння потрібних знань та зразків соціальної дії як «внутрішніх ви@

правдань» (М. Вебер) та їх визнання. Звичайно, спільнота потребує цього

внутрішнього виправдання задля стабільності, але для владної ієрархії дос@

татньо і зовнішнього визнання. Невизнання догматів владно закріпленої

теорії в суспільстві, на мою думку, є явище мало поширене і належить рад@

ше до соціальних девіацій, а тому переслідується. Теоретиків несумісних з

панівною моделлю варіантів леґітимації переслідують особливо жорстоко,

їх проголошують «єретиками», «ворогами народу», «ворогами нації». Від@

повідно, влада розправляється з ними як з руйнівниками самих підвалин

соціального ладу. 

Зворотним боком леґітимації для особи є засвідчення її ідентичності

та узгодження сенсів власного життя з цією всеосяжною цілісністю, що

нею постає суспільство. Світ буденного життя особи тісно пов’язаний із

«священним» у суспільстві. Тому участь члена спільноти в діях леґітим@

ного характеру залучає його до загальнозначущого для всіх, засвідчує його

належність до цього священного, що конституюється у вищих щаблях цін@

ностей національної культури. Леґітимація як процес в такому соціально@

культурному аспекті слугує для індивіда єднальною ланкою між світом

буденного і світом священного.

Визначення об’єкта леґітимації становить одну із найбільших проблем

соціально@політичних та правових наук, бо воно пов’язане з методологією

соціально@гуманітарного знання, зокрема й філософсько@правового пізнан@

ня. Як правило, об’єктом леґітимації визнають наявні державно@політичні

інституції та чинні норми права. Але в Новий час з’являються моделі

леґітимації, автори яких намагаються обґрунтувати ознаки уявного (ще не

посталого) державно@правового ладу, який протиставляється наявному та

відіграє роль реґулятивного суспільного ідеалу (втім, слід визнати автор@

ство такого підходу за античним філософом — Платоном). 
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Об’єктом леґітимації належить вважати соціальний примус як такий, і

лише після обґрунтування необхідності його в людській спільноті можна

обговорювати критерії леґітимності його інституціональних варіантів. 

Ярослав Пасько: В Україні існують не соціокультурні
виміри леґітимації, а бюрократично�ієрархічні 
Я би хотів опонувати до двох принципових тез, які

були висловлені професором Бистрицьким. Теза перша — лише політична

влада або політичний порядок вимагає леґітимації, а відтак універсалізм

цього поняття є неприпустимим. Теза друга — щодо кардинальної антино@

мії культурно@історичного апріорі і раціонально@нормативного, яке через

систему права і відповідну систему покарань має стати леґітимувальною за@

садою для сучасного українського політичного порядку.

Щодо першої тези, хотів би зазначити, що граничне звуження по@

няття леґітимації вимірами політичного порядку, а понад те модерного по@

літичного порядку не є коректним. Поруч з політичною леґітимацію в до@

модерних суспільствах мала місце і сакрально@символічна леґітимація як

своєрідний нероздільний символічний і матеріальний обмін, закріплюва@

ний відповідними ритуалами та практиками. Нормальне функціювання

того самого античного полісу вимагало розв’язання проблем не тільки по@

літичного визнання, але й нормального функціювання приватної сфери (в

контексті розрізнення публічного і приватного у Г. Арендт), торгівлі,

конституювання всієї соціальної тканини суспільства, вимірів довіри і

визнання в суспільстві.

Очевидно, що ієрархічна і цехова організація ремесел і кварталів у

середньовічних містах також вимагала не тільки політичної леґітимації, а й

певних навичок порозуміння, поваги до етосу і моральних переконань

іншого в економічних відносинах, влаштуванні господарських справ, вза@

ємного визнання та обміну послугами. Інша річ, що в домодерних суспіль@

ствах набуття леґітимації було дуже складним процесом, який передбачав

досягнення певної одностайності, нормативного консенсусу в спільності,

що забезпечується релігійними підвалинами і традицією. Йдеться тут та@

кож про збереження та відтворення життєвого світу, світу повсякденного

спілкування, який є не тільки сферою практики, дії, а є також одним із

джерел ціннісної леґітимації.

Відтак, можемо говорити про ціннісно@нормативну основу леґітимації,

яка охоплює усі виміри життя суспільства. Іншим джерелом леґітимації в

цих суспільствах був імператив права, який, ґрунтуючись на певних кано@

нічних зразках, надавав леґітимності певному спектру економічних, побу@
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тових та духовних взаємин у суспільстві. Можемо говорити про достатньо

широку імплементацію цього поняття в різних сферах домодерного світу.

Навряд чи можна говорити про суто політичні аспекти леґітимації й за

доби модерну. Перехід від традиційного до модерного суспільства супро@

воджувався загальним процесом посилення раціоналізації світу, який се@

ред всього іншого пов’язаний із повагою до соціальної цінності індивіда.

Слушною тут видається думка Акселя Гонета щодо розширення вимірів

визнання особи за часів модерну не тільки за правовими критеріями.

Правова система дійсно зберігає відносну автономію. Вона є проміжною

ланкою між мораллю і політикою, посилюючи зв’язок життєвих спільнот з

політико@правовим устроєм. Посилаючись на Геґеля, він фокусував увагу

на різних формах взаємного визнання — виокремлюючи любов, право,

звичаєвість (у Гонета третьою формою є солідарність) як базові форми

леґітимації, що їх вимагають автономні та індивідуалізовані суб’єкти мо@

дерну. Відбувається перехід правових відносин від ієрархічного порядку

визнання соціальної цінності до визнання автономності, що пов’язана з

основами особистості та її людської гідності.

При переході до модерну відбувається посилення боротьби за визнан@

ня соціальної цінності, відкривається простір для ціннісного плюралізму,

для конституювання значущості, прив’язаною до приватного інтересу.

Це пов’язане з якісно новим етапом розвитку ринкової цивілізації та

цілковитим усуненням політичного чинника економічним. Ринок стає

засобом леґітимації тої чи іншої особи, витворює навички взаємності, які

переходять з економічного життя в моральне життя індивідів, а форми

визнання та їхній зміст змінюються залежно від посилення суспільної ди@

ференціації. Очевидно також, що в модерному суспільстві у процесі істо@

ричних трансформацій стверджуються різні форми соціальних відносин,

в кожній з яких репрезентанти суспільства можуть розраховувати на особ@

ливі види взаємного визнання. Виміри визнання зачіпають сфери класо@

вих та ґендерних відносин, субкультур національного та позанаціональ@

ного характеру.

Другий мій арґумент щодо необхідності розширення поняття леґітим@

ності пов’язаний з конкретно@історичною дійсністю сучасної України, яка

вимагає конституювання цінності самої особи. Йдеться тут не стільки про

ґлобалізацію культури, колонізацію життєвого світу тощо, але передусім

про збережувану ще з дорадянських часів тенденцію щодо домінування в

суспільстві бюрократичного дискурсу (системи), який, існуючи поза будь@

якими вимірами раціональності, орієнтований на механічне самовідтво@

рення. Панування такої системи унеможливлює збереження автентичного

життєвого світу, імплементацію прав людини, її гідності, ефективне фун@

кціювання інституцій. Практично всі суспільні та державні інститути є
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аморфними та неструктурованими, а атомізовані громадяни існують в си@

туації суспільної приреченості та аномії. В таких умовах активність грома@

дянських організацій, більшість з яких є невкоріненими, не може розв’яза@

ти проблеми горизонтальної громадянської взаємодії.

Видається, що зводити проблему леґітимацію до вимірів конститую@

вання політичного порядку є не коректним, як не можна зводити грома@

дянське суспільство до вимірів комунікативності або до політичного само@

виявлення репрезентантів автономних асоціацій. Ідеться про формування

горизонтальної мережі взаємовизнання, що базується на спільних цінніс@

них засадах громадянського суспільства, горизонтальної відповідальності,

прирощення соціального капіталу, який не пов’язаний лише з політични@

ми вимірами, а радше є поєднанням особистого та спільного інтересу лю@

дей, моральним обміном.

У цих умовах навряд чи можна чітко сепарувати модерн як уособлення

раціонально@нормативного від антимодерну як чогось партикулярного, а

відтак, піддавати критиці соціально@культурне апріорі як хибну засаду леґі@

тимації сучасного українського суспільства. Модерн і антимодерн є лише іде@

альними типами, які в конкретній історичній практиці є переплетеними, а

їхні нормативні засади надають можливості для створення потужного інсти@

туту громадянського суспільства в Україні — найбільш важливої ланки

суспільного визнання.. Навряд чи можна погодитись із тим, що, попри дек@

ларації, українська політична влада леґітимувала чи леґітимує себе через

соціально@ культурні чинники. Очевидно також, що імплементація ідеї пра@

ва через систему покарання та збереження балансу між приватним і колек@

тивним є навряд чи можливою в сучасних українських умовах без апеляції

до нормативних засад республіканізму та комунітаризму, комунікативної

філософії та філософії універсалізму, які мають стати основою для форму@

вання нормативних засад раціональності і права. Йдеться про ствердження

та леґітимацію в суспільстві етичного дискурсу, який існує через відповідну

мовленнєву практику і стає підставою вибору і надання пріоритету одним

значень над іншими. Він передбачає імплементацію вимірів свободи і ви@

знання на противагу значенням влади та ієрархічності. Дискурс завжди є

дієвим через спільноту, групу людей, активність яких виявляється в тих чи

інших подіях, окреслюючи знаково@символічний скелет дійсності.

В Україні існують не соціокультурні виміри леґітимації, а бюрократич@

но@ієрархічні. Має місце клієнтельний дискурс, який не кореспондує з ви@

мірами ціннісного консерватизму, що історично проголошував пріоритет

тої чи іншої ціннісної системи. І в цьому український історичний досвід

суттєво контрастує з європейським, де існують змішані, гібридні форми мо@

дерну і антимодерну, які цілком нормально співіснують. Такі приклади ми

можемо знайти в багатьох азійських та європейських країнах, де антимо@
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дерні спільноти використовують новітні цивілізаційні й цілком модерні

інституції, а цілком модерні суспільства залучають домодерні форми

соціальності. Те саме стосується і теоретичної площини, що в ній багато по@

нять домодерної філософії запозичується модерною філософською думкою.

Володимир Приходько: Без первинної 
наративноісторичної леґітимації будь�яка дія
втрачає власний сенс 
У мене є досить важливе і доповнення, і підхоплен@

ня ідей, які висловив Андрій Богачов, тому що заслуговує на увагу підхід,

який починає розвиватися в межах соціальної герменевтики. Мабуть,

найбільш очевидно він проголошений у Поля Рикера. Тут ми можемо стве@

рджувати, що будь@яка дія потребує певної символізації, свого опису як

первинної наративно@історичної леґітимації вчинку, без якої дія втрачає

свій власний сенс. Тобто цим самим ми долаємо ті парадокси, щодо яких

ішлося в нашій дискусії (модерного і антимодерного, формального і ма@

теріального, емпіричного і теоретичного, апріорного і апостеріорного тлу@

мачення леґітимації), через самоопис, через наратив про себе, а отже, як

говорить Рикер, через причетність до власної історії, яка потім входить у

велику історію. І найважливішим при цьому є те, що процес леґітимації,

якщо, справді, його пов’язувати тільки з політичною площиною, то він ви@

ражає чисто, я би сказав, європейський спосіб мислення. Але ми можемо

здобути за допомоги соціальної герменевтики більш фундаментальне ро@

зуміння того (це вже було зазначено у міркуваннях Ярослава Паська), що

принаймні потрібно, так би мовити, «леґітимувати» необхідність, навіть

непорушність власне самості людини, цінності самої людини, яка у нас пе@

реважно відсутня у суспільстві. І саме на це слід, отже, нам звернути увагу

в наших дискусіях. 

Є ще одне уточнювальне зауваження. Справді, існує проблема: як роз@

глядається політика — як окрема царина поряд з іншими чи як така, що

включає в себе всі інші сфери суспільного життя. Якщо ми маємо намір го@

ворити про леґітимацію як таку, то чи можна її віднести тільки до політич@

ної сфери? Якщо політику розуміти як те, що повністю містить у собі

соціальне життя, тоді розмова про політичну леґітимацію буде стосуватися

усіх сфер соціуму, тобто її, простіше кажучи, можна поширювати скрізь,

наприклад, і на економіку, і на науку, і на приватне життя. Або, якщо під

політикою розуміється окрема, автономна і самодостатня сфера, тоді проб@

леми леґітимації у політиці матимуть суто спеціалізований характер, і до

розв’язання їх залучення філософів стає доволі сумнівним.

Обговорення 

ISSN 0235@7941. Філософська думка, 2009, № 5 69

© В. ПРИХОДЬКО, 2009



Вахтанґ Кебуладзе: Якої леґітимації 
ми потребуємо і чи всі потребують 
леґітимації так само, як ми?
Я хотів би не стільки висловити власну позицію,

скільки внести уточнення до нашої дискусії. Це уточнення я пов’язую зі

своїм питанням до пана Андрія Баумейстера про те, що він має на увазі, ко@

ли вживає термін трансцендентальний матеріалізм. Мені видається дуже

важливим розвести тут дві засадничі опозиції, які ми побудували впродовж

нашої дискусії. Одну з них сформулював пан Андрій, другу — пан Євген

Бистрицький. Вони відрізняються одна від одної залежно від того, як ми

розуміємо концепт матеріального. Отже, дискусія щодо леґітимації точить@

ся у двох опозиціях. Одна — це опозиція, про яку говорив пан Андрій, а

саме Габермасове протиставлення трансценденталізму й матеріалізму

Марксового ґатунку. Друга опозиція — це опозиція всередині трансценден@

талізму, а саме опозиція формального, або деонтологічного трансценден@

талізму Канта і матеріального, умовно кажучи, феноменологічного транс@

ценденталізму, який іде від Шелера. Я відчув, що в нашій дискусії ми

плутаємо ці дві опозиції. Обидві вони вкрай важливі, і дискурс щодо леґі@

тимації може розгортатися в обох цих опозиціях: матеріалізм Маркса con@

tra трансценденталізм і матеріальний трансценденталізм contra формаль@

ний всередині самого трансценденталізму.

Є ще один момент, гідний уваги. Ярослав Пасько говорив про необхід@

ність леґітимації самих інститутів леґітимації. Але ми можемо піти далі й

запитати про необхідність леґітимації самої леґітимації. Для нас це є самоз@

розумілим, що ми потребуємо леґітимації. Утім тут постають два питання:

1. Якої леґітимації ми потребуємо?

2. Чи потребують всі хоч би якоїсь леґітимації так само, як ми?

Замість відповідати на перше питання наведу приклади розбіжності

інтерпретації поняття леґітимації і пов’язаних із ним понять в різних мовах.

Не варто забувати, що коли ми використовуємо поняття леґітимації, то ми

послуговуємося доместифікованим латинським терміном, що походить від

слова «закон». Якщо ж ми спробуємо не доместифіковувати цей термін, а

перекласти його українською, то, мабуть, нам доведеться застосувати сло@

во «виправдання». Наприклад, німецькою це буде «Rechtfertigung», що

притьмом відсилає нас до «Recht» (права), а отже, ми опиняємося в юри@

дичній сфері, засадами якої є закони. Нам натомість тут ідеться радше не

про право, а про правду. Виправдати щось — означає визнати його прав@

дивість, а не відповідність праву, а отже, закону. Відмінність розуміння

вкорінена в мовних відмінностях.
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Замість відповідати на друге питання наведу приклад із дискусії, у якій

мені довелося взяти участь. Ішлося про стан жінок в ісламських країнах.

Було проголошено таку тезу: якщо запитати ісламську жінку про її ставлен@

ня до її становища в ісламській країні, то вона, здогадно, поставилася би

до цього свого становища доволі критично. Я ж запитав про те, чи взагалі

ця жінка взяла б участь у комунікації щодо свого становища. Вартість віль@

ного обговорення свого соціального статусу для нас безперечна. Для іс@

ламської жінки, натомість, це може бути надто інтимною річчю, щоби її

обговорювати у відкритому дискурсі, або сам відкритий дискурс може аб@

солютно не вартувати для неї. Ба більше, вона взагалі може не прагнути до

рівної з чоловіками позиції в соціальному дискурсі й не воліти леґітимації

свого поневоленого, з нашого погляду, становища. Отже, інколи леґіти@

мація взагалі виявляється зайвою.

Євген Бистрицький — доктор філософських наук, завідувач відділу філософії культури

Інституту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. 

Вахтанґ Кебуладзе — кандидат філософських наук, докторант філософського факульте%

ту Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, науковий секретар Ук%

раїнського феноменологічного товариства.

Віктор Козловський — кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії та релігіє%

знавства Національного університету «Києво%Могилянська академія».

Віталій Нечипоренко – кандидат філософських наук, науковий співробітник відділу

соціальної філософії Інституту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України.

Ярослав Пасько — доктор філософських наук, професор кафедри соціології управління

Державного університету управління.

Володимир Приходько — кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії

філософського факультету Київського національного університету ім. Тараса Шевченка.
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