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Наш світ пережив, мабуть, самий тривалий період миру і співробітництва між
народами. Такий стан справ став можливим завдяки поширенню і прийняттю норм і
практик, загальних для всіх національних правових і політичних систем світу. Однак
останнім часом світовий порядок вступив у період, коли національні еліти і масові
рухи повстають проти універсалізму і виступають за верховенство інтересів своїх
держав і урядів, тобто діють з позицій суверенізму. Якщо раніше глобальному порядку
протидіяли в основному радикальні ліві і праві групи, що мало впливали на
глобальний порядок денний, то тепер правлячі групи найбільших держав і економік
світу кидають виклик універсальним нормам справедливості і прав людини.
Коронавірусна пандемія лише посилила глобальні протиріччя між універсалістичними
і сувереністичними партіями в 2020-21 роках.
Це число журналу «Ідеологія та політика» (ІПЖ) присвячено ряду питань, що
випливають з ідеологічного протистояння універсалізму і суверенізму. Яким чином
сувереністи стали настільки впливовими на національних і міжнародній аренах? Чи
можуть норми міжнародного права і прав людини вижити, якщо світовий порядок
повернеться до політики винятковості? Які потенційні наслідки матиме рух шляхом
посилення суверенізму?
Ці питання було піднято міжнародною групою вчених з числа стипендіатів
різних програм Інституту Кеннана. Інститут планував організувати міжнародну
конференцію стипендіатів у травні 2020 року, на якій організатори збиралися
обговорити ряд фундаментальних питань, серед яких були такі. Чи обов'язкова
суперечність між транснаціональними правами людини і національними інтересами?
Наскільки впливовий універсалізм, побудований після 1945 року? Наскільки новими
є сучасні антиуніверсалістичні тенденції? Які причини десолідарізаціі західних країн?
Які особливості російського, східноєвропейського і євразійського суверенізму? Чи
зможуть сувереністичні режими мирно співіснувати? Чи можлива «суверенна
демократія»? Чи існують міжнародні суб'єкти, здатні ефективно відстоювати
універсальні норми і протистояти впливу суверенізму? — На жаль, глобальна пандемія
змінила способи комунікації в міжнародних наукових мережах, і конференцію було
скасовано.
Редакційна колегія журналу «Ідеологія та політика», Інститут Кеннана та
стипендіати його програм, зацікавлені в перерахованих вище питаннях, замість
скасованої конференції вирішили ініціювати спеціальний випуск ІПЖ, взяти участь в
якому було запрошено вчених з різних дисциплін та з усього світу. Внаслідок
належного процесу рецензування було відібрано тринадцять робіт, опублікованих у
цьому випуску.
_____________________________________________
№ 1(17), 2021

4

IDEOLOGY AND POLITICS JOURNAL
© 2021 Foundation for Good Politics ISSN 2227-6068

Відібрані статті розділено на дві тематичні частини нашого числа. Першу його
частину присвячено концептуальним питанням суверенітету, суверенізму і
політичного та правового універсалізму. У першій статті Юрій Мєлков стверджує, що
універсальні норми мають пріоритет над партикулярною етикою і слугують
досягненню більш мирного і справедливого світу. Моральний партикуляризм,
натомість, може привести лише до появи закритих суспільств, які не мають місця для
національної і міжнародної публічної сфери.
У наступній статті Еміль Паін виступає проти оцінки суверенності як
непримиренної протилежності поняттю ліберальних цінностей. У своєму
концептуальному і історичному аналізі Паін демонструє, що існували періоди, коли
суверенізм був ближчим до лібералізму, ніж універсалізм, і що сьогодні ліберальний
універсалізм не руйнується, а тільки змінює свої форми, щоб вписатися в нові
глобальні політичні і економічні реалії.
Руслан Запорожченко продовжує дискусію, стверджуючи, що за часів
глобалізації суверенність застосовує інструменти та практики популізму,
партикуляризму, націоналізму і / або сепаратизму з метою деконструкції існуючої
системи влади на національному та міжнародному рівнях. Така деконструкція може
привести до посилення протестних рухів, революцій, громадянських воєн або масових
рухів, що ведуть до подальшого розколу всередині політичних систем і регіональних
порядків.
Олександр Фісун та Наталія Віннікова розглядають конфлікт універсалізму й
суверенізму як частину ширшої теоретичної дискусії про долю державного
суверенітету і демократії. Автори стверджують, що суверенітет переживає період деетатізаціі: реальне формування політики відбувається дедалі більше у мережевих
форматах, де роль недержавних суб'єктів призводить до втрати державою монополії
на прийняття рішень і підриває її легітимності.
У наступній статті я аналізую концепцію суверенітету, як її тлумачать сучасні
сувереністи. Я стверджую, що, хоча ідеологія суверенізму формулюється по-різному в
різних країнах, вона, тим не менш, консолідується навколо єдиної інтерпретації
суверенітету. На прикладах трампізму і путінізму, сувереністичнх ідеологій у старій
демократії і новій автократії, я показую, що суверенізм визначає суверенітет як
верховенство влади народу як уявного більшості, яке заперечує суверенітет людської
особистості і легітимність космополітичних норм справедливості.
Гульнара Шайхутдинова на прикладі ЄС, Німеччини, Італії, Британії та Росії
вивчає, як міжнародне право, засноване на правах людини, зазнає сувереністичний і
націоналістичний поворот у своїх правових системах. Автор стверджує, що
сувереністична тенденція в імплементації міжнародного права, заснованого на
правах людини, призводить до фрагментації сучасної міжнародної правової системи,
а також до виникнення безлічі правових норм і практик, що суперечать один одному
і міжнародному праву.
Першу частину нашого числа завершує стаття Володимира Фадєєва, який
розглядає правовий універсалізм і політичний суверенізм у перспективі зіткнення
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космополітичного і націоналістичного соціального уявного. У цьому контексті
глобалізація визначається як процес набуття людьми такого досвіду, який робить
космополітичне уявне силою, що формує життя більшості сучасних суспільств. Однак
в кожному суспільстві нормативна сила космополітизму наражається на конфлікт із
силами популізму і націоналізму, що живлять суверенізм.
Друга частина нашого числа складається з шести статей, у яких аналізуються
кейси, що проявляють суперечності між універсалізмом і суверенізмом. Бойка
Стефанова розглядає зіткнення суверенізму із ключовими передумовами політичного
порядку ЄС на прикладі кейсів Польщі та Угорщини; авторка приходить до висновку,
що суверенізм справив непропорційно великий вплив на нормативну єдність і
узгодженість ЄС, що тепер перешкоджає подальшій консолідації Євросоюзу. Марія
Снєговая повідомляє про результати свого дослідження, за допомогою якого вона
виміряла, як зовнішньополітичні уподобання росіян змінюються в залежності від їх
оцінок економічної ситуації у країні; авторка приходить до висновку, що економічні
проблеми можуть обмежити здатність Кремля відволікати увагу громадськості від
внутрішніх проблем шляхом використання агресивної сувереністичної політики.
Андреас Умланд аналізує, як ультраправі і ультранаціоналістичні активісти впливають
на ідеологічний контекст розуміння суверенітету в Україні в останні десятиліття.
Оксана Дуфенюк аналізує кейс того, як Європейський суд з прав людини впливає на
дії з формування універсальної і національної парадигми прав людини в Україні.
Сергій Шенін розглядає еволюцію НАТО в контексті залежності альянсу від політичної
конкуренції у США й американської стратегії «повороту в Азію». Віктор Козюк
досліджує, яким чином сувереністи використовують «народне невдоволення»
незалежністю центральних банків і загрожують універсальному принципу
незалежності регуляторів. У всіх цих кейсах аналіз показує, що суверенізм проявляє
себе як ідеологічний феномен, пов'язаний із суперечностями у багаторівневих
політичних і економічних структурах сучасного світу.
Нинішній випуск ІПЖ завершується шістьма оглядами нових книг і баз даних.
Це число журналу «Ідеологія та політика» з’явилося у результаті дискусій
науковців, які працювали в Інституті Кеннана впродовж останніх двадцяти років, — ми
високо цінуємо їхню ініціативу. Наша редакція вдячна за колегіальну солідарність і
професіоналізм рецензентам, які розглянули кілька сотень поданих до журналу
статей. Ми особливо дякуємо Марджорі Паннелл, Кайлі Маккормік, Емілі Кауч, Крісті
Моне Брендлі і Тетяні Безрук за редагування та коректуру нашого багатомовного
видання. І наостанок, хоч це і не менш важливо: ми вдячні Інституту Кеннана при
Міжнародному науковому центрі ім. В. Вільсона за підтримку цього випуску журналу
«Ідеологія та політика».
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ТЕМАТИЧНІ СТАТТІ
Концептуальні питання
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ВІД НАЦІОНАЛЬНОЇ ДЕРЖАВИ ДО ЛЮДСЬКОЇ ОСОБИСТОСТІ:
ЕВОЛЮЦІЯ СУВЕРЕННОСТІ
Юрій Мєлков
Інститут вищої освіти Національної академії педагогічних наук України
ORCID: 0000-0002-8186-0357
https://doi.org/10.36169/2227-6068.2021.01.00001

Анотація. Статтю присвячено філософському розгляду сьогоденних проблем
суверенізму та неліберального націоналізму на ґрунті діалектики всезагального та
часткового. Аргументується, що в етиці універсальна моральнісність має пріоритет
перед партикулярним етосом і забезпечує контекст існування будь-якої етичної
партикулярності як засобу для досягнення універсальних цілей; моральнісний
партикуляризм як релятивізм може вести лише до утворення закритого суспільства
та негації публічної сфери. У статті демонструється, що у процесі розвитку
демократії та цивілізації розуміння суверенітету поступово зміщується з
національного рівня не лише на глобальний, а й на рівень людської особистості,
дозволяючи кожній людині поставати суб’єктом соціального життя та моральнісного
судження.

Ключові слова: суверенність, мораль і етос, філософія демократії, людська
особистість
FROM NATION STATE TO HUMAN PERSON:
THE EVOLUTION OF SOVEREIGNTY
Yurii Mielkov
Institute of Higher Education, National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine
ORCID: 0000-0002-8186-0357

Abstract. This article is dedicated to a philosophical consideration of today’s problem
of sovereigntism and illiberal nationalism on the basis of the dialectic of the universal and the
particular. Author argues that in ethics, universal morality takes precedence over a particularist
ethos and provides a framework for any moral particularity that might serve as a means for
achieving universal goals; moral particularism as relativism could only lead to the constitution
of a closed society, negating the public sphere. The paper demonstrates that in the course of
the development of democracy and civilization, the understanding of sovereignty gradually
shifted from the national level to the global level, on the one hand, and to the human
personality on the other, enabling each person to become a subject of social life and moral
judgment.

Key words: sovereignty, morality and ethos, philosophy of democracy, human
personality
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Introduction
The problem of political sovereigntism and a general illiberalism in today’s world could
appear as a paradox under the ongoing processes of economic and cultural globalization,
and especially because the collapse of the socialist bloc at the end of the 1980s, followed
by a wave of liberalization in the newly independent states of Eastern Europe, led to
proclamations about "the end of history" (Fukuyama 1989), with Western-style liberal
democracy now seemingly commonly accepted as the world political standard. At the
same time, in the 1990s there appeared several works by more realistically inclined
researchers arguing, on the contrary, about for "the end of democracy" in one or another
way, the result of both unilateral Westernization under the banner of globalization and
growing global inequality (Guéhenno 1993; Lasch 1995; Ohmae 1995; Crouch 2004).
The recent turns of events that led to similar pessimistic evaluations and made
even liberal scholars start talking about the crisis of liberalism are thus in no way
surprising as even in the 1980s and 1990s the main drive against the internationalist
socialist ideology of the now seemingly obscure age of modernity was indeed quite
nationalist, populist, and right wing in its nature. As Tom Junes recently wrote, the
contemporary European Illiberalism is but a legacy of 1989:
In fact, the nationalist turn in Eastern Europe was fueled by the late socialist
regimes which had resorted to nationalism as a substitute for increasingly
hollowed-out Marxist-Leninist phraseology. In light of that, the fledgling
opposition movements that contested these regimes resorted to patriotic rhetoric
and the abundant use of national flags. Understandable as it was at the time for
many participants, it masked some uglier nationalist and nativist undercurrents
that were present in Eastern Europe’s "civil society." (Jones 2019)

Among other researchers who have investigated the contemporary political
illiberalism from a position of pessimism we should mention Igor Štiks, who analyzed
such events as the COVID-19 pandemic and Brexit and came to the following macabre
conclusion:
The vultures of souverenism, nationalism and neo-fascism are there and have
already convinced large groups of European citizens, including moderate ones,
that the world is basically a jungle in which only your—national—community could
protect you. (Štiks 2020)

Still, in my opinion, it would be incorrect to consider the trend toward
sovereigntism solely in the light of its political illiberalism. The main aim of this article
is to analyze the current sovereigntist trends within the broader scope of the process of
the development of democracy and sovereignty using the dialectical method. The latter
implies considering the subject of study not only as a process rather than a given static
state of affairs but also within the scope of the principle of "unity in plurality," as opposed
to thinking in binary opposition.
In fact, the populist sovereigntist and nationalist agenda could well be presented
as a kind of logical reaction to the noted ultraliberal ideas of "the end of history", the
monopolizing trend of a Pax Americana that metaphysically tries to reduce the plurality
of world cultural, political, ethnic, and similar phenomena to a single entity, thus viewing
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the complex processes of globalization as the simple and unilateral process of
Westernization. At the same time, the growing recognition of global problems, including
ecological disaster, climate change, and the aggravation of problems caused by social
demographics, demonstrates the need for a corresponding global subject able to solve
those problems while still not losing the concrete level of action (as exemplified by the
well-known slogan, "Think globally, act locally"). In fact, the contradiction of the universal
and the particular could well serve as a starting point for further social development—
and for philosophical consideration of the current world situation with respect to not only
politics but morality as well.
The Dialectic of the Universal and the Particular
In ethics, the opposition of morality and ethos could be posed as a reflection of the
contradiction between the universal and the particular. Half a century ago, the English
researcher Abraham Edel articulated two qualitatively different types of morality: the first
answers the question “What will our conscience say?” while the second is more concerned
with “What will help to preserve our community?” (Edel 1963). In this regard, the
conscience, speaking in the language of the universal categorical imperative (e.g., “Do not
steal”), could well collide with the empirical recognition of the allegedly existing customs
in a particular society (“everyone steals”, “everyone takes (gives) bribes”, etc.)—and would
not always emerge the winner from such clashes. In practice, that’s the moral collision
experienced by the former socialist bloc in its later years, with the "hollowed-out MarxistLeninist phraseology" noted above: a proclaimed moral obligation (with its universality
and internationalism) was outdone in practice by everyday actions performed in
accordance with totally different maxims. As a result, post-Soviet society quickly
experienced a complete demoralization—it could even be said that in this case, a
particular ethos has replaced universal morality, has usurped its place—with the marginal
ethos of right-wing nationalist groups claiming the space of the missing moral guidelines
while obviously lacking their universality.
On the other hand, the contradiction of public morality is not reduced to the
designated opposition of deontological (imperative) and factual (custom-based)
hypostases of social morality. This contradiction manifests itself in other forms as well:
as a universal phenomenon, morality has an intrinsic value and a goal in itself—while the
ethos is just a way to achieve a calm life and a stable society, "to preserve our community",
and so forth. The problem, in fact, is not that the goals of the ethos—stability, peace,
preserving the community—are "bad" or immoral in comparison with other, categorical
imperatives but that they have little in common with such a phenomenon as morality,
and the reduction of universal morality to particular goals narrows the horizon of the
human Weltanschauung and makes the means take the place of the ends.
Morality concerns itself with what is good and what is bad—separate from a
specific context, of course: otherwise the good could be called “good” in a completely
different way (e.g., “profitable”—which always benefits something or someone). Even if in
the latter case it is a good goal that is meant, such as the preservation of a stable human
community, this goal is still external to the conscience of each human person. Actually,
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the main question that makes it possible to judge the degree of perfection of social
morality is the question of who is the subject of a moral obligation: my human conscience
or an external entity, which is in fact my own conscience but alienated from me, the
ability to make moral judgments having been taken from me and granted to this or that
institution, be it an ethnos, a state, or a nation?
Moral particularism is thus a kind of relativism as it affirms that the goals of such
an institution take precedence over universal morality. As Nicholas Rescher rightly points
out:
The fatal flaw of such radical relativism lies in its failure to distinguish sufficiently
clearly between matters of custom and social approval on the one hand and matters
of principle and moral propriety on the other. (Rescher 1997: 145)

In other words, we are talking about the inability to separate ethos from morality,
particular customs from universal norms—or, more generally, primary values from
secondary values, goals from means, ideology from ideals.
I would argue that it is precisely the presence of purpose and value in a human’s
personal moral consciousness that enables the value dimension of a community in which
the person lives, and not vice versa: the universal is the precondition for the particular. A
striking example would be science and its values: based on objectivity and strict
universalism, science defies any partisanship ("Objectivity precludes particularism," as
explained by Robert Merton ([1942] 1973: 270)). Any attempts to build a kind of "national
science," such as Hitler's attempts in Germany in the 1930s or Stalin's attempts in the
USSR in the late 1940s, have resulted in failure. Still, an interesting example from the
history of natural science is the little-known work of the French physicist Pierre Duhem,
published in the midst of World War I under the provocative title German Science. Based
on Pascal’s idea of “l’esprit de finesse” (as opposed to l’esprit de géométrie, particular to
math), Duham more or less objectively examined the influence of the German national
character on the features of German science and concluded that the shortcomings of “the
German mind” were actually a continuation of its good qualities, such as methodicalness
and scrupulousness. A German, he wrote, possesses little ability to come up with new
ideas, but is quite capable of combining and developing other people’s inventions, as a
result of excessive development of l’esprit de géométrie, which suppresses common sense
(bon sens) and prevents it from developing into the intuitive spirit of sophistication (l’esprit
de finesse) (Duhem 1915: 42–43). Duhem described the latter as a specific feature of the
French mind, as opposed to the German tendency toward mathematical deduction.
How should a modern researcher of science treat this work of the famous physicist
today? How should it be evaluated by, for example, a historian or a philosopher of
science? The simplest option would be to forget it as a small and forgivable weakness of
a great physicist expressed under very specific historical conditions and the
corresponding apogee of anti-German nationalist hysteria in France. However, it would
be unwise not to recognize some point in Duhem’s musings on assessing the dependence
of scientific activity (which is of a universal nature) on national (and not just personal or
situational) psychology and particular national traditional values. After all, no one can
deny that the German nation possesses rather strong traditions of mental discipline—of
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course, neglecting any possible accusation as to whether that leads us to consider the
Germans (or any other nation) to be more (or less) "valuable" for science (and in general).
I should add that it is the second, more profound approach to the evaluation of the noted
work by Pierre Duhem and the very subject of its study that seems to be more appropriate
today. It is no coincidence that this book, which has been purposefully excluded from
many bibliographies of the French physicist for almost a hundred years, was recently
published for the first time in English translation. I think that this position indeed
corresponds to the hierarchical understanding of the values of culture in general and
science in particular.
The point is that any "national features," however fruitful they may be for the
development of science, are useless without the subordination of those features to the
universal goal of science itself, which lies (generally speaking) in the search for the truth
without any borders and without any particular interest ("disinterestedness"). In fact, that
would be true not only for science but for any other global enterprise of humanity, not
excluding the social and the political spheres, where the contradiction of the universal
and the particular could be traced no less convincingly. Thus it is not surprising that Henri
Bergson grounds his idea of "open" and "closed" societies in the idea of "open" and
"closed" morality. The open society (société ouverte) means here something different from
a similar idea developed later by Karl Popper and other thinkers, who insisted on the
antitraditionalism and antifundamentalism of an open rational society: according to
Bergson, a "closed" society is one that includes some people and excludes others, while
an "open" society “is deemed in principle to embrace all humanity” (Bergson 1935: 230).
If a closed community is based on instinct and is a static entity devoid of development,
then an open one is based on morals and ideas of progress. And although the French
philosopher was thinking in binary categories here, it is obvious that his concept is more
meaningful and fully meets the current problems of constituting a democratic world
community. Actually, only a "particularist" community can be a closed one, to the degree
that it puts its particular party values above the universal values of humanity. It is
precisely what we witness in today’s world, with its nationalist and sovereigntist trends,
and what Jürgen Habermas back in 1962 described as “Refeudalisierung der Öffentlichkeit,”
or refeudalization of the public sphere (Habermas 1990: 90).
According to the German philosopher, the process of such refeudalization consists
in private interests acquiring direct political functions: large corporations begin to
gradually control the public sphere (primarily through the media) and the nation-state
itself. The latter, in turn, becomes an increasingly active player in the private sphere,
blurring the boundaries between private and public and turning citizens into consumers.
Anyway, the main idea is that the essence of the social sphere, as Habermas rightly
demonstrates, lies in its universality—and as soon as some social groups are excluded
from it, it is not that the social sphere becomes less complete or less adequate. It simply
ceases to exist at all.
Actually, that’s where the fundamental distinction between the dialectical and the
metaphysical approach comes into view: different values, positions, opinions should no
longer be considered just as binary oppositions, either/or. Openness, pluralism,
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tolerance—all these positive qualities can exist only in the presence of a certain value
background. Tolerance is not the same as indifference, and pluralism does not coincide
with postmodernist relativism. In politics, or rather in the philosophy of politics, that
would relate to the dialectical understanding of democracy as a process of the gradual
development of its subject from the particular to the universal.
Subjectness of Democracy and Sovereignty
Democracy in its liberal and Westminster model was in fact that ground on which "the
end of history" conceptions were formulated in the 1980s, which in turn was one of the
main reasons for the later nationalist and sovereigntist trends to appear as unexpected
and discouraging phenomena. However, the Westminster model is actually just a onesided and abstract understanding of democracy that does not suit the circumstances of
the 21st century. Classical democracy as the supremacy of the people, the sovereignty of
the people, whereby the people are construed as the source and bearer of state political
power—such a formulation could indeed have served as an effective guideline and as an
ideal of social and political organization in times of absolutism, during the period in
history when usual reality was the dominance of a sole monarch or a narrow circle of
persons who held power as a birthright. At that time, the dominance of the people—not
of a single person or of an exclusive estate — was a progressive and revolutionary slogan.
But today such an approach to understanding and defining democracy turns out to be too
abstract—that is, it is insufficiently clear to serve as a lodestar in the semidarkness of the
political life of our society. The supremacy of the demos does not really mean the fullness
of people’s power. Democracy, according to this distinction in notions I propose (see:
Mielkov, Tolstoukhov & Parapan 2016), is literally not so much "people’s power" as it is
"people’s supremacy." Under the formal supremacy of the people (in all historical varieties
of the latter term, even in its broadest understanding), social administration and
governance could still be a monopolized property belonging to one person or even to
several narrow social groups. In this sense, one can even talk about the existence of, say,
a "democracy-monarchy" or a "democracy-oligarchy": in the first case, a formal supremacy
of the people is realized under "the guidance" of one single person (an excellent example
of such a "democratic monarchy" is the Soviet Union under Stalin or, say, Juan Perón’s
Argentina); the second case represents an elite-based form of social and state
government organization (being, by the way, a much more frequent phenomenon, as
exemplified by most contemporary representative democracies).
If we talk about power as supremacy, we should remember that already by the end
of the 20th century in most countries of the world, an understanding of the source of
supremacy as different from "all the people" was historical: even most authentic dictators
and oligarchs preferred to be called and to govern "in the name of the people." But If one
takes into account the actual and the potential development of democracy, the
concretization of democracy in respect to different forms of administration under the
declared supremacy of the people, it is easy to conclude that both democracy-monarchy
and democracy-oligarchy are not proper democracies in the full and precise meaning of
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the word, as there is a nonpopular power of administrators hiding behind a curtain of the
people’s supremacy.
That is, I would argue that in the course of the development of human civilization,
sovereignty and power gradually make their way from the top of the political pyramid to
the bottom of it, from monarchy to grassroots democracy. The power of everyone in
today’s vision of democracy means the moral sovereignty and social power of each person
who is able to do something within the field of his or her own competence. That’s what
could be called the power of authority limited by a sphere of corresponding knowledge
and abilities. The sovereign, the supervisor, is not the one who is older, richer, or more
famous, and not the one who holds a higher formal post, and not even the one who has
been elected by voters, but the one who exceeds others in concrete ability, who knows
his or her current sphere of activity best of all. As an old Ukrainian proverb goes: “The
landlord is not the one who walks the land but the one who plows it.”
Such an approach to democracy allows us to talk about democratic progress not
only in terms of the workplace and grassroots democracy but also in the global sphere of
political power. It is in politics that the current understanding of power as supremacy
over other people is being replaced by the comprehension of power as an ability, in
C. B. Macpherson’s words, to develop one’s own personality under the conditions of a
society that overcomes the situation of alienation:
As soon as democracy is seen as a kind of society, not merely a mechanism of
choosing and authorizing governments, the egalitarian principle inherent in
democracy requires not only "one man, one vote" but also "one man, one equal
effective right to live as fully humanly as he may wish." (Macpherson 1973: 51)

If previously the development of one human personality (that of a leader or an
autocrat) could be achieved only through and at the expense of suppressing the others,
the majorities, then democracy now could only mean universal equal development—and
not just a universal and equal right to choose who exactly should develop himself or
herself in this society at the expense of the others. Could such a way of social organization
be really achieved? I think the answer is yes, because human persons have now reached
that stage of their development that helps them recognize the injustice and imperfection
of the historically available state of social life, even if that recognition expresses itself
only through a traditionalist opposition to electoral democracy in the current crisis of
liberalism and the growing illiberal sovereigntism. I would argue that both those trends
do not reflect the needs of the current situation and the growing competence of each
human person that would no longer need to alienate its sovereignty, its right to govern
one’s own life either to one single monarch or to a handful of elected elite members. In
the course of democracy development, in place of a socially differentiated society there
arises an "aristocracy of everyone," in Benjamin Barber’s apt turn of a phrase (Barber
1992).
For justice’s sake, it should be stressed that the major problem of the globalizing
world is not the nation-state dying out but the nation-state losing its exclusive status as
the arena of realization of a democratic way of social organization in particular and its
political life in general. As the famous social thinker and founder of communitarism
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Amitai Etzioni said, “The world is returning to a pre-Westphalia stage” (Etzioni 2004: 138).
In other words, medieval Germany divided into numerous semi- and quasi-independent
principalities is a much more adequate and attractive image for the 21st century than one
single, uniform, great "German Reich" of the 19th and 20th centuries. According to the
classical approach to understanding the history of human civilization, a weak and
scattered state is an indication of the historical failure of the German nation, and the
processes of centralization and unification—in Germany as well as in other countries—
have been almost unambiguously evaluated as progressive, as indicia of modernization
and the further development of civilization. However, if we were to try to evaluate that
problem from the position of the human person rather than that of GDP and political
dominance, we would then have to ask ourselves: what period in history (of Germany, e.g.)
would we like to live in and would we choose today as an example to be imitated—a
handful of mediocre independent states, a number of small principalities and free cities,
say, in the 16th to 18th centuries that enriched the world culture with its greatest names
in literature, music, philosophy, and science, or the superpower, totalitarian, soldered-byiron-and-blood state machine of the German Empire before World War I or World War II
that brought death and suffering to millions of people outside and inside the empire? The
answer is obvious.
Moreover, according to the champion of the "many civilizations" approach to
human history Samuel Huntington, the age similar to pre-Westphalia is already here: if in
1920 there was one world and in 1960 there were three of them (i.e., the Western world,
the first world; the second world, comprising the socialist countries; and a third world of
economically underdeveloped or nonaligned countries), then since the 1990s there are
about ten such worlds on our planet.
We are witnessing the end of the progressive era dominated by Western ideologies
and are moving into an era in which multiple and diverse civilizations will interact,
compete, coexist, and accommodate each other. (Huntington 1996: 95)

We should not fear that such a state of affairs and proliferation of sovereignty
would mean a retreat for democracy, its metamorphosis into just one of many ways of
social existence, on a level with the authoritarianism that is more traditional for nonWestern civilization. On the contrary: I think that authoritarianism cloaks itself in
"authoritarian democracy" as a result of non-Western countries having imposed on them
the Westminster type of representative democracy that is ineffective for their conditions.
The answer to such inefficiency (which manifests in more detail in such unpleasant
phenomena as corruption of government officials and the general alienation of the state
from the life of human persons) is the development of authoritarian democracy in the
20th century, when a non-Western person who has little sympathy for (and little
comprehension of) complicated and remote state structures and institutes prefers to
delegate a share of his or her rights not to depersonalized political parties but to a
concrete "father of the fatherland" (or "mother of the motherland," for female populist
politicians thrive as well) whom he or she could trust (or rather, whom he or she supposes
he or she could trust). The way out of that impasse can only be the further development
of democracy as a democracy of the human person.
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It is most important to stress here that the problem is not that sovereignty in
general, and particularly sovereignty as the center of political life and the focus of the
space for communal discourse and decision-making process, is being relocated from the
national to the global level (or, alternatively, to a local level) but that there is a process
of decentralization of social space and the political sphere taking place in the
contemporary world. The said process does manifest in different illiberal kinds of
nationalism as well, but it is in no way limited to such forms as, on the one hand, it should
not actually deny the universality of human values (instead, it opposes existing trends to
present such values as only those of Western and liberal origins), and on the other hand,
decentralization falls to the subnational level as well, enabling the development of
democracy as the actual sovereignty and power of everybody, so that each person is
endowed with the power or ability to make decisions and to govern his or her own life,
while "the people" are considered to be constituted by the humankind population, with
no national or other exceptions, taken as a socially and personally advanced demos.
Unity and Plurality in World Politics and Human Identity
From this point of view, the institutionalization of a nation-state under present conditions
hampers rather than promotes the development of democratic processes in society.
Nations have been and are created by violence, by inner colonization—by reducing the
diversity of ethnic groups, cultures, dialects, and subnational identities of the people
living on the territory of a state to a common denominator. It is almost impossible to
create a nation-state out of a multiethnic community by democratic means.
And currently, literally all communities are plural and multicultural (Holovatyi 2014;
Mielkov 2017), and their plurality—as well as the proliferation of identities, manifested
by the personalities they consist of—is increasing as they follow the course of their
cultural and civilizational development. As for the scenario of the creation of a
polynational state, one that would be more democratic and more adequate to the
circumstances of the global world, it is seldom being realized in fact. Thus, as shown by
Juan Linz and Alfred Stepan, out of the number of "new nations" created after the Russian
czarist and the Habsburgs’ Austro-Hungarian empires dissolved after World War I in
1917–1918, the only country to follow the path of democracy in the 20th century without
yielding to the temptation of authoritarianism and totalitarianism was Finland—because
only that country at the dawn of its independence managed to restrain the elements of
ethnic nationalism. In particular, Swedish was given the status of second state language,
though only 5% of the population spoke that language and though Swedish colonization
of the past centuries was still alive in the Finnish national memory (Linz & Stepan 1996:
17–37).
Unfortunately, the temptation of authoritarianism and totalitarianism is quite
evident not only in the fate of the nation-states created in the ruins of the empires that
perished in the course of World War I but also in that of the newly independent states
that arose as a result of the Cold War. However, the situation is somewhat different now
owing to the increasing proliferation of human identities. The very right of "the people"
to self-determination and to the creation of their own national state supposes, so to
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speak, a one-dimensional identity—the thing that in the 20th century gradually ceases to
exist. Such unidimensional abstraction is actually a by-product of the previous historical
age when the will of the nation could be embodied in a single person. “L’etat, c’est moi,”
as Louis XIV is famously said to have confessed, was the simplest and clearest way to
formulate this idea. And now, when no single person, be it a president or a prime minister,
has the right to affirm a national identity and national sovereignty in such a convenient
way, a state cannot be reduced to a single ethnic group, culture, language, or dialect. In
other words, the common will can no longer be either personified or represented: each
human person can represent his or her own interests by himself or herself only, as such
a unique combination of interests, identities, and cultural and biological traits could be
possessed by no one else, even if that other someone might prove to be more able or
competent in any one of those spheres of activity and fields of identification.
At first, for newly independent states, gaining sovereignty from a foreign (alien)
political and cultural center often leads to the literal reproduction of the former centrism
in the liberated land, if on a smaller scale. For example, as the sociologist Igor BestuzhevLada has observed, each part of the dissolved Soviet Union became "a Soviet Union in
miniature," a proud little empire that treated any "separatism" in a similarly jealous way
as the USSR did, just on a lesser scale (Bestuzhev-Lada 1998: 199).
Democratization processes are processes of the development of human
personality, when it obtains new forms, ways, and levels of identification—and that’s why
such processes are incompatible with the unification of culture, with the imposition of
one single identity and sovereignty. Hewing to obsolete binary oppositions ("us" and
"them"), such ideological movements strictly discriminate people of a different race, sex,
ethnos, and so forth by not allowing the political discourse to be interpolated by any
other human qualities. That feature of any abstract identity and a self-contained
sovereignty can be well demonstrated using the example of nationalism, which is rather
historical now in Western countries but still presents a threat to social stability in Eastern
Europe. The Croatian writer Slavenka Drakulić (who lives in Sweden today) describes how
things felt in the 1990s in the following striking way:
Being Croat has become my destiny . . . I am defined by my nationality, and by it
alone . . . Along with millions of other Croats, I was pinned to the wall of
nationhood . . . That is what the war is doing to us, reducing us to one dimension:
the Nation. The trouble with this nationhood, however, is that whereas before, I
was defined by my education, my job, my ideas, my character—and, yes, my
nationality too—now I feel stripped of all that. I am nobody because I am not a
person any more. I am one of 4.5 million Croats . . . I am not in a position to choose
any longer. Nor, I think, is anyone else . . . One doesn't have to succumb voluntarily
to this ideology of the nation—one is sucked into it. So right now, in the new state
of Croatia, no one is allowed not to be a Croat. (Drakulić 1993: 50–52)

In 2020, a similar opinion was expressed by Igor Štiks, who compared the new
European unity with the old situation in Yugoslavia:
[T]he EU seemed like a future that was stolen from us. A combination of all the
good things Yugoslavia had (supra-national, multi-lingual, multi-religious,
diverse), but more prosperous and, in contrast to the criminal chauvinist regimes
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that proliferated on the corpse of Yugoslavia, committed to the basic rule of law.
While we disintegrated in a bloodshed, Europe was uniting itself; whilst Belgrade
became a nationalist shadow of its former cosmopolitan self and whilst the
spectacular Croatian coast had been deserted. (Štiks 2020)

One might think that the one and only state identity is just being replaced by other
identities, also artificial. Thus Anthony Smith, who favors nationalism, argues that the
"European identity" that has become so popular recently could not substitute for natural
national identities, which are the only real ground for human social life (Smith 1995).
However, I could argue that a "European identity" is in no way more artificial than a
"French" or "German" identity—those national identities were in turn created in a more or
less violent way at the expense of eliminating the more natural identities of the
Burgundians and the Languedociens, or by subordinating the Franconians and the
Bavarians to one Prussian dialect and Prussian police state organization. It is understood,
of course, that at the beginning of the 21st century, European identity is not being created
by such means—it is just found to be more suitable on a global level, where the more
natural identities of neighborhood and township are just irrelevant, as they are too
remote from the problems discussed. And that means that the European identity does not
deny a French or a German identity—on the contrary, it is possible on their ground only,
manifesting itself and becoming actual in other contexts and in other times. That’s what
Habermas means when he states:
European identity this way already could not mean anything else but unity in
national diversity; by the way, German federalism after the defeat of Prussia and
reconciliation between confessions proposes not the worst model for that.
(Habermas 2006: 228)

In my opinion, Europe as a single organic formation is an example of what takes
shape in the social space succeeding the depleted nation-state. National is but one of
many levels and contexts for constituting identity and social space; it as an important
level but not an exclusive one, not even in purely political matters. The notion of "the
people" is always broader than the notion of nations, and not only because it includes
representatives of different nations and ethnic groups, cultures, and races but also
because the identity of each person cannot be reduced to national identity, although it is
augmented by the latter. There is no tragedy in the fact that both human personality and
democracy as a way of social organization outgrow the national stage of determination
in their development. The death of national democracy is not to be feared as it signifies
the birth of a new, more concrete and more complete form of democratic society.
It could be argued that Brexit and influential illiberal and nationalist movements
in Eastern Europe (and not only there) contradict that optimistic opinion about the future
of the world. However, I would repeat that the noted phenomena are a reaction not to
actual globalization and democratization but to their geopolitical distortion, to
globalization conducted as a linear unification effort instead of constituting a dialectical
"union in plurality". Absolute particularism and nationalism have no future in the global
world not because of some political power of the unification-based kind, be it the US or
the EU, but because of the ongoing development of human personalities and the
proliferation of their identities, which can no longer be easily reduced to one single
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identity, either of an ethnic, national, or ideological nature. Besides, explicit national
sovereignty is no longer possible in today’s global world owing to the inability of national
leaders to actually defy, say, the currency exchange rate (some possible exceptions, such
as North Korea, only confirm that rule). And, more important, human persons, even
considered as abstract citizens, are no longer the masses of the modern age possessing a
single common identity.
As shown by Jean Baudrillard, the people, the class, the proletariat is no more—
there are only the masses remaining: the nameless, barely sensible, "silent" majority. The
silent majority does not have representatives, asserts Baudrillard—representation pays
the price for its former supremacy. "The masses" are no longer entities that can be
characterized, as once they were, as a class of people. Submerged in their silence, they
are no longer subjects (first of all, they are not the subject of history), and therefore they
remain outside the sphere of articulated speech (Baudrillard 1982: 22–28). That view
could sound as pessimistic, but only if we relied on the former modern understanding of
masses as the subject of history and the subject of democracy. Masses exit the stage of
history, to be replaced by separate human personalities.
That is, the agenda of sovereigntism and nationalism is rather an archaism
professed by certain politicians pursuing their own particular goals. As the Polish
sociologist Jadwiga Staniszkis has observed, there is a seemingly strange discrepancy
between the enthusiastic elites who dream and talk about some national renaissance and
the pragmatically oriented "people’s masses" who are already starting to understand the
lessons of globalization and mind their own business while not being really interested in
the phantasmagorical discourse of today’s national state, particularly post-communist
Poland (Staniszkis 2006: 9–10).
In fact, Aleksandr Zinovyev similarly noted at the beginning of our century that the
only alternative to adapting to the injustices of the outer world is to build one's own
“small autonomous society, that correspond[s] to my ideal” (Zinovyev 2002: 16). Some
could call it escapism and political absenteeism; I think that it is the conscious rejection
of old and abstract political alienation in favor of concrete personal development.
Conclusion
The topic of human sovereignty is a vast one for philosophical consideration, and the
problem of the correlation of the universal and the particular in morality, social activity,
and politics, to say nothing of the development of human personality, is a complex
undertaking replete with contradictions. Still, I will try to summarize the ideas and
arguments expressed in this paper in the following way. The current processes of
globalization and democratization are multilayer processes that lawfully combine the
trends toward the unification of humanity and the constitution of humankind as the
global subject of activity with the trends toward decentralization and the proliferation of
human identities. But those trends are opposite and contradictory only on the face of it:
decentralization means not that the center of political life and decision-making is
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relocating from the national level to the global one or vice versa but that the center could
now be literally everywhere.
Both human personality and democracy as a way of social organization outgrow
the national stage of constitution in their development, but the unilateral unification of
the world according to the liberal agenda of "the end of history" is no less violent and
compulsory than the illiberal nationalist attempts to stop the natural unification and
globalization processes (the latter being the reaction to the former). Almost all
communities are plural and multicultural today, and their plurality, along with the
proliferation of identities of the human personalities they consist of, increases as they
follow the course of their cultural development. The structure of the identities in question
takes the form of a complex hierarchy similar to the hierarchy of values, whereby the
universal serves as the ground enabling the particular. Any attempt to assert a moral
particularism is relativist and doomed to failure in a world of multitudes and complexity,
even if it could be seen as a threat to the liberal unification trend. The identities of human
personalities can no longer be easily reduced to one single identity, either of ethnic,
national, or ideological nature, and thus the sovereigntism is but a sign of the sovereignty
shifting from just the national level to a plurality of levels, from global to regional to
national (as the most traditional but no longer exclusive one) and to communal and
finally to personal. Each human person can now have the chance to become sovereign,
to be the subject of social power and moral obligation, the subject of politics and the
subject of democracy—that is, under the New Enlightenment, to have the courage to use
one’s own reason.
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Анотація. Організатори наукової дискусії «Універсальні норми в епоху суверенізму»
цілком виразно висловили своє ставлення до зазначених явищ, протиставляючи універсалізм
сувернізму, який оцінюється як відмова, відступ еліт від цінностей ліберальної демократії:
«Національні еліти — як в старих, так і в нових демократіях — здається, відмовилися від
універсальних цінностей, які визначали політичний розвиток після Другої світової війни і після
«холодної війни». Замість цього вони виступають за перевагу інтересів своїх національних
держав — ця тенденція отримала назву суверенізму». У даній статті викладено аргументи
проти однобічної оцінки суверенізму як протилежності ліберальним цінностям. У ній дається
короткий історичний огляд взаємин універсалізму і суверенізму з ліберальними цінностями,
який показує, що історично ці відносини були різними і довгий час суверенізм був ближче до
лібералізму, ніж універсалізм. Автор статті висуває три взаємопов'язані гіпотези: 1) про
циклічність взаємин між суверенізмом, універсалізмом і лібералізмом; 2) про те, що в сучасних
умовах зберігаються старі і з'являються нові чинники, які роблять суверенізм важливою
умовою збереження ліберальних цінностей; 3) про те, що ліберальний універсалізм не терпить
крах і не відступає, а лише змінює свою форму.

Ключові слова: універсалізм, суверенізм, лібералізм, модель маятника
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Аннотация. Организаторы научной дискуссии «Универсальные нормы в эпоху
суверенизма» вполне определенно выразили свое отношение к обозначенным явлениям,
противопоставляя универсализм суверенизму, который оценивается как отказ,
отступление элит от ценностей либеральной демократии: «Национальные элиты ―
как в старых, так и в новых демократиях ― кажется, отказались от универсальных
ценностей, определявших политическое развитие после Второй мировой войны и
после «холодной войны». Вместо этого они выступают за превосходство интересов
своих национальных государств ― эта тенденция получила название суверенизма». В
данной статье излагаются аргументы против односторонней оценки суверенизма как
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противоположности либеральным ценностям. В ней дается краткий исторический
обзор взаимоотношений универсализма и суверенизма с либеральными ценностями,
который показывает, что исторически эти отношения были разными и долгое время
суверенизм был ближе к либерализму, чем универсализм. Выдвигаются три
взаимосвязанные гипотезы: 1) о цикличности взаимоотношений между суверенизмом,
универсализмом и либерализмом; 2) о том, что в современных условиях сохраняются
старые и появляются новые факторы, которые делают суверенизм важным условием
сохранения либеральных ценностей; 3) однако и, либеральный универсализм не терпит
крах и не отступает, а лишь меняет свою форму.

Ключевые слова: универсализм, суверенизм, либерализм, модель маятника
Ведение
Под суверенизмом чаще всего понимают доктрину, которая поддерживает обретение
или сохранение политической независимости нации или региона, считая
государственный суверенитет более значимой ценностью, чем взаимодействие стран
в системе международных отношений. Само понятие суверенизма в большинстве
трактовок выглядит крайне неопределенным. Приводимые в литературе примеры
реального проявления суверенизма в деятельности политических движений и партий
или в практике политических режимов чаще всего совпадают с теми политическими
силами, которых в других информационных источниках называют «популистскими».
В обоих случаях речь идет о чрезвычайно разнородных политических акторах,
зачастую расположенных на разных полюсах политического спектра, в частности в
современной Европе. Если в Германии к популистам-суверенистам относят только
правые силы (Альтернатива для Германии и Национально-демократическая партия),
то во Франции — как правые движения «Вставай, Франция» (Debout la France) и
Национальное объединение (Rassemblement national, бывший Национальный фронт),
так и левые, включая «Непокоренная Франция» (France insoumise) и отчасти движение
«желтых жилетов», хотя политический профиль последних трудно однозначно
определить; в Греции — крупную левую партию «Сириза» и маргинальную крайне
правую «Золотая заря» (в октябре 2020 года партия была признана греческим судом
«преступной организацией» и запрещена); в Италии — неофашистскую организацию
CasaPound Italia, национал-консервативные Fratelli d’Italia и Лигу (бывшая Лига
Севера), а также левую Коммунистическую партию. В последние годы политическая
картина мира стала выглядеть еще более мозаичной, поскольку, идею суверенизма
ныне поддерживают не только правые и левые радикалы, но и центристы, включая
такие политически респектабельные силы как Консервативная партия
Великобритании или Республиканская партия США. В связи с этим, представляется
сомнительной целесообразность описания столь разнородных политических сил при
помощи единого концепта, будь то суверенизм или популизм.
Универсализм — еще менее определенное понятие. При всем многообразии
его трактовок в философии, общим для них является лишь его противопоставление
индивидуализму и партикуляризму (отдельности). Также несомненно, что в
человеческой истории универсализм появляется вместе с религиями,
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рассматривающими универсум как господство (во всех смыслах этого слова) единой
фундаментальной истины, которая может представать в разных обличиях, но всегда
ориентирована на спасение людей усилиями внешних, божественных сил (King 2002:
8–25). Этот моральный абсолютизм религиозных концепций универсализма отчасти
преодолевается в современном либерально-демократическом универсализме.
Амартия Сен, автор концепции «развитие как свобода», полагает, что подобный
универсализм не подавляет и не поглощает ценности национальные, а
взаимодействует с ними и таким образом широко распространяется, перекрывая
государственные, этнические и религиозные границы (Sen 1999: 3–17).
В данной статье мы анализируем взаимосвязь универсализма и суверенизма в
их отношении к либерализму, используя для характеристики современного типа
взаимосвязи между ними аналогию с новыми тенденциями в методологии точных
наук. Современная математика способна оперировать таким термином как
«дискретная непрерывность», отражающим единство таких, казалось бы,
несовместимых противоположностей, как дискретность и непрерывность; квантовая
физика оперирует синкретическим единством волны и частицы. На наш взгляд, такой
синкретизм может служить моделью и для общественных наук, хотя пока в восприятии
общественных явлений преобладает неоправданная дифференциация и
категоричность, что видно на примере жесткой демаркации либерального
универсализма от якобы заведомо нелиберального суверенизма. Пока такая
демаркация встречается чаще, чем попытки поиска их взаимной дополнительности.
Мы надеемся, что эта статья будет содействовать внесению корректив в методологию
анализа указанных феноменов. Нынешняя методология противопоставления
непродуктивна уже потому, что не отражает специфику современного либеральнодемократического универсализма. Такой универсализм отличается от всех
исторически предшествующих ему авторитарных форм, прежде всего от имперского
универсализма, в любом его проявлении, в том числе и от «либерального
империализма». Модель такого империализма сформулировал Нил Фергюссон,
ратующий за появление или возрождение сверхдержавы-поводыря, навязывающей
человечеству единый либеральный миропорядок (Ferguson 2005). На наш взгляд,
подлинный, демократический либеральный универсализм иной — он не навязывается
силой (включая и soft power) и невозможен без опоры на интересы и инициативу
суверенных государств.
«Мой дом — моя крепость»: либеральный партикуляризм vs христианский
универсализм
Противопоставление идеи суверенного государства либерализму совсем недавнее, по
историческим меркам. Классический либерализм формировался на противоположных
идеях и противостоял ценности суверенитета, индивидуализма и частной жизни
религиозному универсализму, господствовавшему в средневековом мире. Одним из
первых такую точку зрения изложил Джон Локк.
Как известно, первая часть его сочинения о политическом устройстве
государства «Два трактата о правлении» была написана в 1689 году в форме
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дискуссии с клерикальной, патриархально-авторитарной теорией Роберта Филмера,
изложенной в трактате («Патриарх и естественная власть короля»). Согласно теории
Филмера, монархи всего мира обладают универсальными правами верховной и
абсолютной власти над подданными, подобно тому, как библейские патриархи
обладали правами по отношению к своим родам на основании естественного права
отцовства, данного волею Бога. Выступать против правителя означает идти против
Бога. Этот принцип легитимации абсолютизма стал со временем основным для
авторитарной идеологии и затем многократно воспроизводился в истории. В России
ее яркими примерами выступают как доктрина Сергея Уварова («Православие,
самодержавие, народность») середины XIX века, так и «Манифест Просвещенного
Консерватизма» за подписью Никиты Михалкова начала XXI века (Sborov 2010: 11).
Новаторство Локка состоит, прежде всего в том, что он был первым, кто
противопоставил клерикальному безличностному универсализму, либеральный
партикуляризм с его гимном свободе человеческой воли. Он дал иную, чем Филмер,
трактовку понятию «естественных прав» как природных, а не божественных, и
впервые обозначил верховенство личности в концепции «общественного договора»,
предложенной до него Томасом Гоббсом. Идеи Локка были значительно ближе, чем у
обоих названных его предшественников, к нормам протестантской этики,
предполагающей, что Бог поощряет усердие и инициативу личности больше, чем
послушание. Указанное сочинение Локка было опубликовано сразу же после
«Славной революции» 1688 года и отражало господствующие в Англии настроения,
обусловившие свержение короля Якова II Стюарта, защитника католицизма, и
передачу трона лидеру европейского протестантизма того времени, Вильгельму
Оранскому, а также принятие парламентом первого в истории акта о правах человека
— «Билля о правах» (1689 г).
Вторую часть трактатов о правлении, опубликованную в 1690 г., Фридрих фон
Хайек назвал «Конституция свободы», первой теоретической концепцией
политического либерализма (Hayek 2011). Свобода, по Локку, существует только там,
где каждый человек признается «владельцем собственной личности». Право частной
собственности является важнейшим «естественным правом» (данным от природы),
при этом понятие «собственность» Локк трактовал широко — как право людей на
жизнь, личную свободу, личное имущество (Lock [1688]1988: 28).
Основные положения теории свободы Локка неразрывно связаны с идеей
суверенного государства не только как института, но и как места, пространства, в
котором реализуются «общественный договор», идея «общего блага» и защищаемые
ими естественные права человека. По Локку государство служит человеку домомкрепостью, защищающей, его жизнь, семью, достояние и собственность (Lock
[1690]1988: 137–405). Эти построения Локка во многом опирались на «Доктрину
Крепости» («Castle Doctrine»), проистекающую из английского обычного права,
которое определяет не только неприкосновенность места жительства (жилище,
поселение, страна), но и ценность партикуляризма. Эта доктрина была
сформулирована примерно за век до написания трактатов Локка о принципах
справедливого правления. Во всяком случае Эдвард Кок, крупнейший английский
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юрист елизаветинской эпохи, ссылается на эту доктрину, как на утвердившуюся норму,
в своем обобщающем труде по английскому праву, вышедшем в 1628 году, за шесть
десятилетий до сочинений Дж. Лока (Baker 1972: 59–86.) Этого времени было
достаточно, для превращения как «Castle Doctrine», так и партикулярных ценностей в
культурную традицию. Они успели стать частью английского массового сознания,
английской национальной культуры и закрепится в народной пословице: «Дом
англичанина — его крепость».
Размышляя о «Доктрине Крепости» и связанной с ней английской культурной
традиции, мы невольно сравниваем разные исторический пути Великобритании и
России. В первой с XVII века прочно закрепилось восприятие государства как
крепости, защищающей своих граждан, от посягательств на их естественные права,
а в Российской империи в это время еще и два с половиной века спустя (до 1861 год)
сохранялось «крепостное право». Люди, именовавшиеся «крепостными» и, в
большинстве своем представляющие ту же этничность и конфессию, что и господа,
были узниками крепости, фактически находясь в рабской зависимости от государства
и его аристократии.
Либеральный суверенизм vs имперский универсализм
Американский либерализм зарождался вместе с идеей независимости США как
суверенного государства-нации. Декларация Независимости, написанная Томасом.
Джефферсоном с поправками Джона Адамса и Бенджамина Франклина, призывала
соотечественников американцев к восстанию против Британской империи, опираясь
на идеи Локка (Ericson and Green 1999). У Американской революции и борьбы за
независимость, судя по Декларации, одна и та же цель: установление республики,
основанной на либеральных идеях — гарантиях личной свободы, обеспеченных
общественным договором как государственным правлением по воле и с согласия
управляемых. Европейские революции 1848–1849 г. («Весна народов») носили
либеральный, во всяком случае антифеодальный, характер и, безусловно, сочетались
с национально-освободительным движением. Прежде всего, такая связь проявлюсь в
национально-освободительных движениях в «лоскутной» Австрийской империи
(Rapport 2009). Либерально-национальный пафос «Весны народов» захватил
Германию, Данию, Италию и Британскую империю (неудавшаяся попытка революции
в Ирландии 1848 г.), а спустя 14 лет ярко проявился в западных провинциях
Российской империи. Здесь идеи «Весны народов» в полной мере отразились в
длительном вооруженном восстании 1863–1864 гг., которое неправомерно называют
только польским. В действительности в рядах повстанцев были представители разных
этнических групп (Makowski 1999: 385) и это восстание, направленное против
русификации и за обретение независимости национальных провинций, охватило
обширную территорию, входящую ныне в состав Польши, Литвы, Беларуси и Украины.
К концу XIX в. сложились теоретические основы либерального национализма.
Эрнест Ренан в своей знаменитой лекции «Что такое нация?» (1882 г.) называл
«глубоким заблуждением» смешение понятий «этнографии» (сейчас бы сказали —
этничность, ethnicity) и «нации». По его мнению, этнографический фактор не играл
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существенной роли при образовании французской наций и других современных
наций, поскольку они сформировались из смешения разных этнических групп.
Современные французы потому и являются единой нацией, что для них не имеет
значения, кто из них произошел от галлов, римлян или германцев. Ренан понимал под
нацией всех французов полиэтнический французский народ-суверен как
добровольное объединение граждан. По мысли Ренана, существование нации,
соединенной принципом народного суверенитета и добровольной гражданской
солидарностью, вовсе не предопределено какой-либо универсальной силой: ни
судьбой, ни божеством, ни властелином. Такой суверенитет нужно постоянно
подтверждать в повседневной гражданской активности: «Существование нации — это
повседневный плебисцит» (Renan [1882]2018).
Если идея суверенных государств-наций и либерализм зарождались как
идейно родственные, то универсализм в истории человечества рождался как
враждебное либерализму явление и к началу XX века воспринимался как
альтернатива либеральному индивидуализму и партикуляризму. Так его
характеризовал энциклопедический словарь Брокгауза и Эфрона (1890–1907), в
статье «Универсализм», в которой его определили, как «этическое миросозерцание
противоположное
индивидуализму».
Реальные
исторические
проявления
универсализма до середины XX века также не давали оснований для иной его оценки.
Религиозный универсализм мировых религий (христианский универсализм,
универсализм исламской уммы и халифата) покоится на идее универсального
господства божественной воли и имеет мало общего с либеральной идеей свободы
воли личности. Консервативно-имперский универсализм в Европе времен господства
«Священного союза» (1815–1830 гг.) вошел в историю как эпоха реакции и господства
клерикально-монархической идеологии, направленной на повсеместное подавление
политического и религиозного свободомыслия. (Rapport 2009) Подобному
реакционному универсализму в сфере международных отношений сопротивлялась
либеральная общественная мыль, противопоставляя ей суверенизм-изоляционизм.
Стоит напомнить об этом на примере американского общества, чтобы показать
различные периоды крутых колебаний исторического маятника либерализма.
Почти два века, со времен основания США и до 6 апреля 1917 г., даты
вступления страны в Первую мировую войну, основной внешней политики Америки
был изоляционизм. Выразительной иллюстраций этого принципа, в сугубо
либеральной его трактовке, служит знаменитая фраза Т. Джефферсона: «Свободная
торговля со всеми; военные альянсы ни с кем» (Flyvbierg 1998: 215). Почти всю
Первою мировою войну Америка сохраняла верность этому принципу, вступив в
войну лишь незадолго до ее окончания, и вскоре вновь подтвердила свою
стратегическую, изоляционистскую позицию. 19 марта 1920 года Конгресс США своим
решением не позволил США стать членом Лиги Наций. Зато после Второй мировой
войны Америка стала лидером глобального мира и основным проводником идей
нового, только народившегося в это время либерального универсализма.
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Инверсии либерального либерализма
Термин «инверсия» хорошо описывает содержание процесса изменений
взаимоотношений, роли, перестановку мест суверенизма и универсализма
применительно к либеральным ценностям.
В XVIII–XIX вв. становление либерализма было связано с его противостоянием
универсализму (патриархальному, клерикальному и имперскому). С середины XX века
и до начало нового столетия наблюдалась противоположная тенденция —
универсализм стал концентрировать в себе либеральные ценности, а суверенизм
постепенно приобретал образ нелиберального явления. К вопросу о справедливости
такой оценки суверенизма мы еще вернемся, а пока остановимся на том бесспорном
обстоятельстве, что ценности либерального общества после Второй мировой войны
действительно стали более значимыми для мирового сообщества, получили
глобальное распространение и, в каких-то аспектах, превратились в универсальные
нормы. Прежде всего этот тренд характерен для системы международного права.
Первым документом, закрепляющим ценности либерализма в международном
праве, стала «Всемирная декларация прав человека», принятая Генеральной
Ассамблей ООН 10 декабря 1948 года. Она превратила важнейший принцип
либерализма — приоритет права человека, в международную, глобальную правовую
норму. До этого времени, данный принцип был достоянием лишь узкого круга стран
мира: в Англии он отразился в «Билле о правах» 1689 г.; в Америке — в Декларации
независимости США 1776 г.; во Франции — в Декларации прав человека и гражданина
1789 г. Другим важным документом послевоенного времени стало Генеральное
соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ), заключенное в 1947 г. с целью
восстановления экономики, разрушенной мировой войной. Этот акт на протяжении
более 50 лет содействовал фактической либерализации мировых экономических
связей. Все это стимулировало процессы экономической и информационной
глобализации или, иными словами, интеграции мировой экономики и, отчасти,
мирового информационного пространства, несмотря на сохраняющийся раскол мира
на политические блоки — «восточный» и «западный».
Утверждению в глобальном мире либерального универсализма содействовала
«третья волна демократизации» 1974–1991 годов. В ходе этого исторического
транзита существенно возросло число государств (в Южной Европа, Латинской
Америке и Азии, в коммунистическом мире), признавших, по крайне мере
декларативно, либерально-демократические ценности (Huntington 1991). Важную
роль формировании либерального универсализма сыграли, усилия либеральных
мыслителей. Например, Раймон Арон, Уолтер Ростоу, Джон Гелбрейт и ряд других
либеральных интеллектуалов в 1960-е и 1970-е годы сформировали и придали своим
авторитетом популярность концепции глобального индустриального общества,
функционирующего на основе идей гражданских свобод и свободного
экономического обмена (Pressman 2013).
В 1980–1990-е годы Дэвид Бэлл, Сэймур Липсет и Фрэнсис Фукуяма
обосновали признаки всемирной победы ценностей либерализма, «конец идеологии»
и даже «конец истории», в условиях перехода мира от индустриальной в
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постиндустриальную эру. В это время либерализм стал приобретать признаки
исторического провиденциализма, характеризующего человеческую историю как
предопределенный процесс, развивающийся по некому предначертанному сценарию.
Такой взгляд на мир характерен больше для религии, чем для научных воззрений. Тем
не менее, именно такой образ мысли, далекий от рационализма, стал доминировать,
на наш взгляд, в указанное время в либеральном сообществе. Он повлиял и на
изменение отношения этого сообщества к идее нации и национальных государств,
которые в послевоенный период впервые стали рассматриваться как
противоположные ценностям либерализма (Pain 2019).
Понятно, почему антинациональные сантименты раньше других проявили
интеллектуалы из Германии. Это во многом обусловлено принятой в этой стране и в
странах Европы к востоку от нее сугубо этнической концепцией нации как народа,
объединяемого только общей этнической культурой (ныне такой феномен назвали бы
не нацией, а «этносом» или «этнической группой»)1. Такое понимание нации,
обросшее этническими стереотипами и предрассудками и утвердившееся, как в
массовом сознании, так и в немецкой науке, в какой-то мере стало предпосылкой
сравнительно широкого распространения в Германии нацизма, а после Второй
мировой войны, оно же обусловило глубокое отторжение различными группами
немецких интеллектуалов не только нацизма, но и идеи нации как таковой. Именно в
послевоенной Германии возродилась марксистская идея об «отмирании государства»
и здесь же эта идея приобрела неожиданных союзников не только в лице
постмарксиста Юргена Хабермаса, но и таких последовательных либералов, как Карл
Ясперс и Ханна Арендт, поддерживавших тезис о пришествии в скором будущем на
всей планете новой эпохи — без национальных государств (Pain 2019).
В начале 1990-х годов вера в приближение «постанциональной» эпохи стала
доминирующей в мировоззрении либеральных западных элит и зачастую
преподносилась как аксиома, не подлежащая обсуждению в силу своей очевидности.
По мнению французского политолога Жиля. Деланнуа, противоположная позиция,
рассматривающая нацию как устойчивое явление, имеющее большое значение, с
гневом отвергалась, поскольку признавалась апологией «закрытого общества», без
достаточных на то оснований. «Но, как это часто бывает, — пишет он, — слабость
аргументации пытались компенсировать страстью, свойственной проповедникам»
(Delannoy 2018: 122).
Вместе с тем, именно на пике обожествления концепции глобальной победы
либерального универсализма и несбывающихся прогнозов приближения
постанционального мира, маятник общественных взглядов в либеральной среде вновь
круто качнулся в другую сторону. Поразительно, но именно в Германии, на родине
идеи «постанционального мира», в 1990-е годы произошли события, опровергающие
В 1911 г. Фридрихом Майнеке была предложена классификация концепций наций на основе анализа
опыта разных стран. Исследователь выделил концепт Kulturnationen (культурные нации), характерный
для Германии, Австрии и России, и Staatsnationen (государственно-политические нации) — народы,
объединенными общим государством и его законами. Этот концепт получил распространение во
Франции и в англо-саксонском мире (Meinecke 1911).
1
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справедливость этой концепции. Деланнуа вспоминая начавшийся в это время
процесс второго объединения этой страны, отмечает, что он происходил под
переосмысленным в позитивном ключе лозунгом Wir sind ein Volk («Мы один народ»):
Вот это действительно ирония истории: настоящее и будущее национальной
реальности были подтверждены в том самом месте, где ее конец считался чуть
ли не предрешенным. (Delannoy 2018: 123)

Так уже не раз случалась: исторические пророчества известных мыслителей о
затухании ценности наций и государств опровергались жизнью в неожиданно
короткие сроки. Не успели Карл Маркс и Фридрих Энгельс опубликовать в феврале
1848 г. свой «Манифест Коммунистической партии», в котором предсказывали победу
пролетарской солидарности над национальными интересами буржуазии, как грянули
революции «Весны народов», и рабочие оказались в числе наиболее активных сил,
выступающих за национальные интересы своих провинций, отстаивая их
независимость от имперских метрополий.
Вот и в конце XX–начале XXI веков вместо ожидаемого конца наций проявился
бурный подъем национально-государственного самосознания в ряде стран мира. В
США после теракта 11 сентября 2001 г. возродился культ нации. При этом подъем
национального патриотизма оказался сопоставимым с тем, который наблюдался в
годы Второй мировой войны (Collins 2012: 383–397). Более того такие настроения
оказались весьма долговременными. Спустя восемь после лет тех трагических
событий идея национального сплочения была настолько значимой в американском
обществе, что Барак Обама поставил во главу угла всей свое президентской кампании
2008 года идею единства нации One Nation. К ней он обращал свой знаменитый лозунг
«Yes We Can» («Да, мы можем») и к нации же апеллировал впоследствии в поисках
общественной поддержки провозглашенных им социальных реформ. Следующий
президент США Дональд Трамп, выступавший, во многом, как политический антипод
президента Обамы, тем не мене продолжил и еще более контрастно прочертил линию
своего предшественника, подчеркивая значимость американской нации. Его
знаменитый лозунг на президентских выборах 2016 и 2020 годов: «Make America Great
Again» («Вернем Америке былое величие»), оказался вовсе не новым: он дословно
повторяет лозунг на одном из постеров, использованных еще в президентской
кампании Рональда Рейгана 1980 г.1
В первой декаде 2000-х годов стали усиливаться, а к 2020 превратились в
мейнстрим, идеи об иллюзорности представлений о конце истории и окончательной
победе либерализма (Kagan 2008). В это же время многие либеральные аналитики
заговорили о смене тренда: о поражении (отступлении) универсализма и начале
«эпохи популизма» (“age of populism”) (Krastev 2007) или эпохи суверенизма, как ее
сформулировали организаторы нашей дискуссии.
Среди заметных «побед» популизма-суверенизма в Западном мире чаще всего
называют голосование за выход Великобритании из Евросоюза (Brexit) и избрание
Об этом дает представление плакат: «Ronald Reagan’s Classic 1980 Campaign Poster Challenges Voters:
“Let’s Make America Great Again”» https://www.iagreetosee.com/portfolio/make-america-great-again/.
1
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Д. Трампа на пост президента США в 2016 г. К этим же феноменам относят
устойчивость и популярность в массах ряд политических режимов, склонных к
демонстрации «особого пути» либо в рамках ЕС (в частности, правящие режимы в
Польше и Венгрии), либо в мировом масштабе (правительство Нарэндра Моди в
Индии, Реджепа Эрдогана в Турции, Родриго Дутерте на Филиппинах). Разумеется,
ярчайшим примером «особого пути» по отношению к универсальным международным
нормам является российская политика времен президентства Владимира Путина. К
числу проявлений суверенизма, вероятно, стоит отнести и движение за независимость
в Каталонии, весьма влиятельные сепаратистские движения в Бельгии, в Шотландии и
Уэльсе, а также разнообразные группировки «евроскептиков», усиливших в
последние годы свое политическое влияние в Германии, во Франции, в Италии и ряде
других стран ЕС. Важным фактором роста суверенизма стал европейский
миграционный кризис 2015–2016 гг., в ответ на который рядом государств ЕС были
введены более жесткие, чем прежде, ограничительные меры в отношении притока
мигрантов в их странах. В 2020 г. проявилось самые сильные в послевоенное время
тенденции
деглобализации
(«закрытия»
границ),
вызванные
пандемией
коронавируса.
Перечисленные проявления суверенизма не вызывают сомнений, но, на наш
взгляд, они не связаны напрямую с отступлением от ценностей либерализма. Политику
современной России или Турции, разумеется, нельзя назвать либеральной и
демократической, но ни Россия, ни Турция никогда не входили в число старых или
новых демократий (хотя и претендовали на этот статус в разное время) и потому не
могут служить примером отступления демократий от принципов либерального
универсализма послевоенного времени, поскольку ни в одной из двух стран не
сложилась традиция опоры на этот принцип. Власти США во времена президента
Д. Трампа действительно во многом отошли от принципов универсального
либерализма, вернувшись, частично, к той его классической модели, которая
существовала в этой стране на протяжении длительной части ее истории. Джо Байден,
избранный 46-м президентом США, обещает вывести страну из международной
изоляции, в которую ее завел его предшественник. При этом различия между той
политикой, которую проводил Трамп, и ожидаемой политикой его конкурента
Байдена, могут быть определены как две разновидности либерализма (той, которая
сложился еще во времена Джеферсона и новой — эпохи глобализации). Судя по
итогам выборов президентских и в Конгресс США 2020 года, американцы почти
поровну распределили свои симпатии между двумя этими моделям. Сказанное, на наш
взгляд, относится ко все другим перечисленным проявлениям суверенизма в
демократиях современного Запада — все они представляют не столько отступления
от либерализма, сколько разные его версии. Консервативная партия в
Великобритании, нынешнее руководство которой поддерживает Brexit, не менее
либеральная и демократическая, чем Лейбористская партия, выступающая ныне
против него. Заметим, что позиции этих партий по отношению к ЕС исторически не
раз менялись. На референдуме 1975 г. о сохранении Великобританией членства в
Европейском экономическом сообществе, как раз лейбористы выступали за выход из
сообщества, а консерваторы были противниками такого шага.
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Чрезвычайно важным для понимания сути нашей дискуссии является тот факт,
что новый либеральный универсализм, в отличие от прежних, не навязывается
внешними силами, а принимается добровольно социальными и политическими
субъектами. Во всяком случае, нормы международного права становятся
универсальными только после того, как суверенные государства добровольно
присоединятся к международным пактам и договорам, а парламенты этих государств,
отражая общественные (национальные) интересы и настроения, ратифицируют (или
нет) эти правовые акты. При этом конкретные политические шаги государств в
отношении принятия или отказа от принятия международно-правовых норм не могут
служить индикатором для оценки базовых характеристик политических режимов.
Франция, отказавшаяся от подписания «Рамочной конвенция Совета Европы о защите
национальных меньшинств» от 1 февраля 1995 г. не перестала быть государством с
либерально-демократическим
режимом,
тогда
как
Белорусская
ССР,
присоединившаяся (формально, как член ООН) к «Международному пакту о
гражданских и политических правах» от 16 декабря 1966 г., не стала от этого более
демократическим, либеральным и даже суверенным государством.
Уже сама процедура принятия или непринятия международных правовых норм
национальными государствами с опорой на их национальные интересы указывает на
непродуктивность жесткого противопоставления универсализма интересам
национальных государств. А вот изучение причин периодического изменения
соотношения ценностей универсализма и суверенизма в демократических странах,
представляется весьма актуальным.
И вновь: «мой дом — моя крепость»
Пандемия COVID-19, охватившая мир с зимы 2019–2020 гг. наглядно
продемонстрировала фундаментальную закономерность глобализации: усиление
взаимосвязи стран и народов мира повышает разнообразные риски и уязвимость всей
системы международных отношений, ответом на которые выступает периодический
рост потребности к обособлению. Рассмотрим несколько факторов, подталкивающих
к суверенизму как относительному обособлению стран в условиях глобализации.
Обеспечение экзистенциальной безопасности людей. Речь идет о защитной
реакции государств, вызванной угрозами здоровью и жизни своих граждан в
результате распространения вирусов и других инфекций в процессе
непосредственного и тесного взаимодействии международных субъектов. В 20192020 гг. небывалая прежде взаимосвязь и взаимная зависимость стран мира
обернулась чрезвычайно быстрым распространением вируса COVID-19 из одного
первоначального очага (отдельные регионы Китая) практически во все другие страны
мира. Ответом на это стали разные формы обособления – от ношения защитных масок
и соблюдения социальной дистанции в несколько метров, до закрытия границ даже
между странами-членами Европейского Союза. Такого рода обособления могут быть
(и надеемся, будут) скоротечными, поскольку решение об открытии границ
принимаются в считанные дни. Куда дольше восстанавливаются экономические связи.
Пандемия усилила процессы изменения географии экономического сотрудничества.
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Опрос 350 предприятий со всего мира, проведенный компанией DHL в середине 2020
года, показал, что 57% предприятий намерены пересмотреть свои цепочки поставок в
сторону их большей концентрации у себя дома, в своей стране или в своем регионе
(Ioma & Mayhak 2020). Таким образом «мой дом» снова стал «моей крепостью»,
защищающей от внешних угроз.
Восстановление
экономических
связей
предполагает
серьезную
перенастройку экономики, значительные издержки и уже поэтому совсем не
обязательно, что все связи будут восстановлены после окончания пандемии. Еще
важнее то, что рост интереса к возвращению «домой» инвестиций и производств, в
противоположность предыдущей тенденции — вывозу капитали и выносу производств
из развитых стран в развивающиеся и в страны «третьего мира» — проявился
примерно за десять лет до пандемии, отчасти как восстановительный процесс, после
экономического кризиса 2008–2009 гг., но не только по этой причине (Prisecaru. P.
2015: 485–490).
Тенденции национальной реиндустриализации. Еще совсем недавно казалось,
что экономика стала безразличной к географическим расстояниям, подчиняясь целям
минимизация трудовых издержек, поэтому производство выносилось из стран с
высокими трудовыми издержками в страны с низкой стоимостью рабочей силы и
низкими же затратами на экологию, социальные нужды и другие непроизводственные
издержки. В таком же направление шло движение капитала. Однако переход к
«постиндустриальному», высоко технологичному производству изменил систему
приоритетов. Новые технологии, например, использование робототехники и тотально
автоматизированных линий, снижает потребность в низко квалифицированной
рабочей силе, поэтому уменьшается необходимость ее поиска за границей. Зато
одновременно возрастает спрос на привлечение высоко квалифицированных
работников, а этот ресурс имеется в ограниченном количестве государств,
преимущественно в развитых странах. Здесь же сосредоточены и другие условия для
концентрации высокотехнологичных производства: соседство индустриальных
предприятий с крупными научными центрами; наличие социально-культурной
инфраструктуры, соответствующей образу жизни «белых воротничков»; лучшие
возможности для обеспечения кибербезопасности и сохранения секретности новых
технологий в интересах бизнеса, а также и национальной безопасности. Все это
привело к появлению в 2010-е годы нового явления — реиндустрилизации стран
«первого мира» (Prisecaru. P. 2015). В США, к общим для большинства развитых стран
предпосылкам такой индустриализации добавились еще и радикальное (более чем на
50%) снижение стоимости энергоресурсов с 2005 года, в результате освоения новых
технологий добычи сланцевого газа. И до этого события в Америке развивались
высокотехнологичные производства (компьютеров, электроники, информационных
систем, аэрокосмическое производство и др.). Снижение же издержек на
энергоресурсы обусловило возвращение в США таких энергоемких отраслей, как
производство
пластмасс
и
резинотехнических
изделий,
электрического
оборудования, станкостроения и машиностроения (Shabsis 2018). К 2018 году о
планах возвращениями промышленных предприятий в США завили такие гиганты как
Caterpillar, General Electric, Ford и более половины других крупнейших концернов
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индустриального профиля. (Shabsis 2018). Тенденция реиндустриализации отчетливо
проявилась еще в период президента Б. Обамы, а его приемник Д. Трамп лишь
воспользовался этой попутной для него волной, объявив о возвращении
промышленных предприятий в США как об одной из своих главных целей. Для ее
достижения уже в 2016 г. были созданы, разнообразные институциональные
предпосылки, например, сеть специальных организаций The Reshoring Initiative,
оказывающих правовую и консультативную помощь бизнесу в возвращении в
Америку зарубежных активов и предприятий, а также в увеличении числа рабочих
мест в стране. Согласно отчетам этой организации, в 2016 г. впервые потеря рабочих
мест в промышленности США не только была возмещена, но и перекрыта на 30 тысяч
единиц, а в 2017 г. — уже на 171 тысяч, за счет возвращения производства из-за
рубежа (Shabsis 2018).
Аналогичные процессы характерны и для Великобритании, что отчасти
объясняет экономическую подоплеку и обоснованность Брексита. По данным
аналитических служб BBC, уже через год после референдума 2016 года и начала
процедуры выхода Великобритании из ЕС, чистый приток мигрантов в
Великобританию сократился на четверть до минимального за три года уровня, а ведь
такое сокращение было одной из ключевых позиций программы сторонников
Брексита. При этом сокращение иммиграции не привело к сокращению производства
и к оттоку из страны инвестиций. Напротив, Великобритания лидирует в Европе по
показателям
привлекательности
размещения
здесь
высокотехнологичных
производств (фармацевтических, электронных, аэрокосмических и др.). Лондон не
только остался главным в Европе хабом (центральным узлом) системы привлечения
инвестиций в технологии, но и демонстрирует после Брексита новые успехи в этой
сфере. По крайней мере в первой половине 2017 года объем прямых инвестиций в
технологический сектор города достиг рекордной суммы в 4,5 млрд фунтов
стерлингов (5,8 млрд долларов), заявили в организации London & Partners, созданной
для продвижения бизнеса в городе (BBC 2017).
Политический императив национальной самодостаточности. Задолго до
пандемии и без видимой связи с тенденцией национальной реиндустрализации, хотя
и одновременно с ней, во многих демократических странах мира стала проявляться
повышенная чувствительность политической элиты и рядовых граждан к явлениям,
которые трактуются как «ущемления национального достоинства страны».
Во второй декаде 2000-х годов действия, которые ранее считались
приемлемыми и даже выгодными для бизнеса и всей страны, вдруг стали
восприниматься, едва ли не как как кощунство. Этот термин из религиозный сферы,
на наш взгляд, пригоден для описания готовности общества соглашаться со
значительными экономическими издержками, под влиянием своих культурнополитических чувств. В 2012 г., накануне летних Олимпийских игр в Лондоне,
американский сенатор-демократ от штата Невада Гэрри Райд предложил собрать в
кучу и сжечь всю форменную одежду национальной Олимпийской команды этой
страны, разработанную американской дизайнерской фирмой Ralph Lauren только
потому, что она была сшита в Китае, хотя очевидно, что затраты на фабричный пошив
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одежды в этой стране существенно ниже, чем в Америке (Baldauf 2012). Этот инцидент
не остался незамеченным и вызвал горячую дискуссию в американских масс-медиа.
Дело было в период президентства Обамы, демократа, глобалиста и лауреата
Нобелевской премии мира, поэтому инцидент закончился мирно, олимпийскую
форму, конечно, не сожгли и даже не перешили, но вывод сделали. К следующим
играм, к зимним и летним, олимпийскую форму уже шили дома, в Америке, несмотря
на удорожание пошива. Более того, этот инцидент, казалось бы пустяковый,
затрагивающий сугубо символические ценности, привел к тому, что уже в 2013 г., все
еще в бытность Обамы президентом США, Счетная палата страны (The Government
Accountability Office) начала проверку всего американского международного
сотрудничества в военной области и пришла к выводу, что широкая практика
использования американскими военно-промышленными концернами дешевой
китайской и корейской электроники при производстве военной техники, оказывается,
угрожает национальной безопасности Америки, хотя многие годы такое
использование считалось допустимым и экономически выгодным. Подчеркиваем, что
такие перемены в настроениях американской политической элиты начались еще при
президентстве Обамы, а администрация Трампа лишь придала новые импульсы этому
тренду. В ноябре 2020 г., в ходе очередной президентской кампании, Белый дом
обнародовал указ, запрещающий государственным органам и частным компаниям
США инвестировать в китайские фирмы, которые, по утверждению Вашингтона,
контролируются военными организациями КНР (Reuters 2020). В список вошли более
трех десятков крупнейших китайских концернов, но их могло быть и больше,
поскольку все китайские предприятия так или иначе связанны с китайским
правительством — такая связь предопределена характером политического режима
этой, все еще коммунистической, страны.
Готовность поставить политический и, отчасти, культурно-символический,
императив национальной самодостаточности и независимости выше экономических
интересов характерен не только для США. Мы уже отмечали, что у Брексита могли
быть экономически основания, но ведь миллионы британцев, проголосовавшие за
выход из ЕС, могли и не разбираться в реальности экономических выгод или потерь
от этого шага, поскольку его экономическая выгода остается до сих пор весьма
проблематичной и дискуссионной. Для многих британцев (прежде всего, англичан,
поскольку голосование в Шотландии и в Уэльсе имело иные результаты) были важны,
прежде всего, политико-психологические мотивы разрыва с ЕС, которые могли быть
выражены примерно в таком рассуждении: «Пусть бюрократы из Брюсселя, и вообще
эти парни с континента, не указывают нам как жить Англии». Так принималось
решение о приоритете национального капитализма, защищающего от внешних
вызовов.
Другим и во многом и во многом особым примером преобладания
политического императива государственной независимости над экономическим
издержками стало решение правительства Украины (март 2014 года) «о полном
прекращении военно-технического сотрудничества с Россией как странойагрессором» (Pifer 2017). Даже те аналитики, которые подобно Пайферу считают такое
решение политически оправданным, все же признают, что оно сопряжено с
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многомиллионными издержками для Украины, которые, однако, куда мене значимы
для нее, чем политические выгоды. У преобладающей части украинского общества
стремление к интеграции с сообществом либеральных демократий, сочетается с не
меньшим интересом к укреплению государственного суверенитета своей страны,
который тесно связан с эмансипацией по отношению к России.
Причины, побуждавшие Америку, Великобританию и Украину к демонстрации
суверенизма, весьма различные, но не случайно совпадение исторического времени,
в котором эти государства стали считать экономические издержки менее важными,
чем политический императив независимости и/или самодостаточности. Уже в конце
19670- начале 1980-е годов антропологами был выявлен культурный парадокс
глобализации: ее развитие усиливают противоположные процессы возвратного роста
интереса к своей национальной, в том числе и национально-государственной,
идентичности (Comaroff 1978). Правда, тогда считалось, что этот рост значимости
национального суверенитета и национальной идентичности носит сугубо
компенсаторный и защитный характер и присущ лишь сообществам так называемого
«третьего мира», отстающего в социальном и экономическом развитии. Однако вскоре
подобные процессы стали провялятся и в самых развитых странах мира. Глобализация
повсеместно усиливает стремление к локализации и демонстративной самобытности
и самостоятельности. Этот парадокс глобализации проявляется не только в
культурной, но и в политической сфере.
Социальная усталость от космополитической перегрузки. Еще в конце 1980-х
годов, во времена, когда духовные лидеры либерализма были уверены во всемирной
победе либеральной демократии, американский социолог Кристофер Лэш обратил
внимание на растущий раскол американского общества. Этот раскол был вызван все
возрастающим отчуждением элит от проблем нации, самоустранением элит от поиска
ответов на самые животрепещущие и болезненные вопросы повседневной жизни
населения, местных и национальных сообществ. Кристофер Лэш назвал данный
феномен «восстанием элит» и показал на примере США какие перемены привели к
этому (Lasch 1994).
В модели классического либерализма, связанного с принципами
протестантской трудовой этики, достижение материального достатка и других форм
жизненного успеха элитарных групп было связано с утверждение их позитивной,
добродетельной репутацией, приобретаемой делами в своей общине, в своем городе
на благо жителей местного сообщества и всех соотечественников. К концу XX века
успех западных элит в большей мере зависел от личных связей, приобретаемых в
глобальном мире, чем в локальном сообществе. Элита стала отдаляться от местного
сообщества даже территориально, перебираясь жить в особые привилегированные
районы, отделенные от основной массы жителей, или на острова теплых морей.
Следом за этим эрозии стали подвергаться институты народного суверенитета,
демократии, возросла дистанция между управляющими и управляемыми, между
элитой и массой. Параллельно с этим нарастал и проблемы в партийно-политической
системе государств западного мира, превращавшуюся по мнению видных западных
аналитиков, в «аудиторную демократию», в которой граждане в основном
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довольствуются пассивной ролью наблюдателей (Manin 1997). Эти выводы
подтвердились и дополнились последующими исследованиями Питера Майра,
который указал на кризис традиционных партийных систем (Mair 2013). Если в XVIIIXIX вв. элиты были заинтересованы в развитии нации и устранении барьеров для
единого национального рынка, то в условиях глобализации ситуация кардинальным
образом изменилась: экономические элиты стремятся к уничтожению барьеров уже в
планетарном масштабе. Но у экономической глобализации есть весьма существенное
ограничение — необходимость поддержания социального мира у себя дома, в
государствах, где расположены штаб-квартиры крупнейших международных бизнескорпораций. Как справедливо отмечается в одном из аналитических материалов ООН,
социальная сплоченность является необходимой предпосылкой сосуществования
капитализма и демократии (Larsen 2014). Сразу же после подведения итогов выборов
возникает важнейшая проблема признания легитимности их результата, которая
требует национального консенсуса, поскольку какие-то группы интересов неминуемо
оказываются в проигрыше. Значение такого консенсуса, предусматривающего
готовность подчиниться невыгодному для тех или иных групп результату, не
развязывая гражданской войны или бунтов неповиновения (обычное явление для
трайбалистских обществ), особенно высоко в тех случаях, когда общество после
выборов раскалывается примерно на равные части, как это случилось с
референдумом по Брекситу 2016 г. в Британии или на президентских выборах в США
2020 г. Подобные социальные расколы общества грозят парализовать всю процедуру
выборов и уж во всяком случае разрушают атмосферу доверия в стране, доверия,
которое и без того слабеет. В 2017 г. корпорация Bloomberg опубликовала результаты
своего исследований согласно, которым «уровень доверия к институтам и к людям в
США достиг исторического минимума. <….> Единственные два института, помимо
армии, которым [американцы] склонны верить в наибольшей степени — это малый
бизнес и полиция. <….> Уровень доверия к СМИ, системе образования, системе
здравоохранения и судебной системе — не говоря уже о президенте и Конгрессе —
достиг печально низких отметок» (Bershidsky 2017).
Доверие к институтам власти и возможность национального консенсуса во
многом зависят от появления и устойчивого воспроизводства «ответственной элиты».
Макс Вебер, как известно, связывал успехи капитализма с протестантской трудовой
этикой, которая формировала «ответственную элиту», поскольку ее нормы
распространялась прежде всего на элитарные слови общества. Именно элите, больше
чем простолюдинам, надлежало проявлять свою религиозность и скромность, вплоть
до аскетизма; от элит протестантизм требовал доказательств добродетельности, что
предполагало получение ими общественного признания при жизни, а не только после
смерти (Weber [1905]2002). В начале XX в. Вебер полагал, что современный ему
капитализм изменился и протестантская трудовая этика стала универсальной для
всего класса предпринимателей, вне зависимости от их религии, и способна к само
воспроизводству. Как оказалось, в этом Вебер глубоко ошибся, как известно: «все, что
может испортиться — портится» и это относится и к свойствам «ответственной элиты».
Жизнь постоянно доказывает: надежды на само воспроизводство культурных
феноменов тщетны; все, созданное культурой, требует постоянного поддержания и
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возделывания, без чего тонкий слой социально ответственной этики легко срывается
даже в странах с протестантской традицией. Растущий космополитизм значительной
части элиты и ее безразличие к судьбам нации-общества усилили давно
накапливавшийся отрыв элит от ценностей и ожиданий большей части населения
своих стран. С этим разрывом и с нараставшей дегражданизацией элит, Кристофер
Лэш связывал деградацию политических дебатов и то, что он назвал «предательством
демократии». Этот вывод был сделан еще в конце 1980-х годов, а в наши дни Энтони
Гидденс признает, что мир страдает от «космополитической перегрузки» и находится
на пороге реформ перед лицом множественных кризисов, для преодоления которых
человечеству предстоит заново создавать «ответственный капитализм» (Giddens
2017). Не менее актуальна задача возрождения ответственных граждан и
преодоления раскола гражданских наций. Нынешний суверенизм в значительной
мере стал ответом на предшествующий космополитизм, а популизм при всех его
недостатках, является понятным для масс ответом на предшествующий элитизм, на
рост неравенства, разрыв социальных связей и другие дисфункции гражданских
наций. Возросший интерес широких масс к восстановлению и развитию принципа
народного суверенитета и национальной идентичности может привести к разным
последствиям. Им могут воспользоваться популисты вроде Дональда Трампа, Виктора
Орбана или Мари Лепен, однако эти же общественные сдвиги необходимы и для
«выздоровления» либеральных демократий от тех хворей, о которых говорили Энтони
Гидденс, Кристофер Лэш, Петер Майр и другие выдающиеся аналитики.
Универсализм и суверенизм в эпоху множественной современности
Поведем итог статьи по главной ее теме: о причинах подъема интереса политических
элит в старых и новых демократиях к суверенизму и о том ослаб ли при этом
либеральный
универсализм,
понимаемый
как
массовая,
трансграничная
распространенность в мире либеральных ценностей.
В начале XXI в. в экономически развитых государствах мира проявилась
совокупность факторов, делающих их ориентацию на упорядочение внутренней
национальной жизни (суверенизм) более приоритетной, чем поддержание и развитие
солидарности в глобальном мире. Именно в этих странах в начале 2000-х годов
проявилась возможность национальной высокотехнологичной реиндустриализации и
потребность в национальной консолидации для преодоления разрывов между
демократией и либерализмом, между элитой и массой, между мигрантами и
принимающим сообществом. Сувернизм стал также способом самозащиты людей в
своем «доме-крепости». Все это отражает частичное возвращение социальноэкономического маятника в исходную позицию: государства Запада начали движение
от гео-экспансионистского типа капитализма к классической модели «национального
капитализма», с его ценностью социального единства и защиты человека от внешнего
и внутреннего вызова.
Такой же возвратный маятниковый характер демонстрирует суверенизм и в
социокультурной сфере, став, в западных странах, ответом на предшествующий
подъем квазирелигиозного универсализма. Верующие мусульмане всегда выражали
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почтение всемирной исламской умме (общине), однако это обстоятельство не мешало
им интегрироваться в европейские национальные сообщества. Мухаммед Аль-Фаед,
верующий мусульманин, иммигрант их Египта, начинал свою карьеру в Англии как
продавец самодельного лимонада, став впоследствии здесь миллиардером, а его сын
— возлюбленным принцессы Дианы. Не менее религиозный бедуин Моэд Альтрада в
юности эмигрировал из Сирии во Францию, и за несколько десятилетий прошел путь
от разнорабочего до крупного промышленника, миллиардера, почетного гражданина
города Гернобль (The World’s Billionaires 2020). Превращение религиозной идеи об
исламской умме в политический инструмент для мобилизации мусульман на
антизападной, антилиберальной основе начался в 1980-х годах и сохраняется до сих
пор. В 1980-е годы в Иране, а затем в арабских странах появились первые
ультрарадикальные исламистские организации (Хезболла, ХАМАС Аль-Каида, от
которой отпочковался ИГИЛ и др.), признанные ныне международными
террористическими. Садик Аль-Азм, почетный профессор Дамасского и
Принстонского университетов, выделил в качестве наиболее значимого среди
основных признаков исламизма «возрождение понятия исламского джихада
(священной войны) в его самых насильственных и агрессивных формах» (Al-Azm 2010:
6-13). Под влиянием этой доктрины и растущей сети ее проповедников с начала 2000х годов усложняется проблема интеграции мигрантов из исламского мира в
европейскую среду, а крупнейшие города западного мира (Нью-Йорк, Париж, Лондон,
Берлин, Барселона, Бостон, Стокгольм, Вена и др.) стали в 2001–2020 гг. объектами
террористических атак.
Подъем международного радикального терроризм вызвал в ответ мощную
волну национальной консолидации в западном мире. Одновременно здесь происходит
коррекция политики управления культурным многообразием, а также миграционной
политики. Новая модель интеркультурализм (interculturalism), выступает ныне
антитезой как национал-популизму, ориентирующегося только на интересы «своих»,
«местных», то есть на этническое большинство, так и коммунитаризму, направленному
на защиту (зачастую мнимую) исключительно этнических, расовых и
конфессиональных меньшинств. Интеркультурализм направляет острие своей критики
на политику, которую неоправданно называют мультикультурализмом, поскольку это
иная политика — коммунитаризма, фактического спонсирования государством
процессов фрагментации общества, образования в нем замкнутых общин, новых гетто
(Bouchard 2011; Emerson 2011: 435–468).
В постсоветском мире суверенизм развивался в те же годы как ответ на
сохранение и усиление политики имперского универсализма России, а на Кавказе –
еще и Турции. При этом доказательством успешности обретения независимости как
многолетней цели и, одновременно, освоения норм либеральной демократии новых
независимых государств могут служить уже множество примеров мирной и
демократичной смены в них правительств и глав государств (президентов) с заметно
различающимися политическими ориентациями. За последние десять лет (2010–
2020 гг.) такую тенденцию продемонстрировали Грузия, Армения, Молдова и Украина,
не говоря уже о государствах Балтии, которые уже с 1990-х гг. демонстрировали
полноценные нормы демократии и оказались менее зависимыми, чем перечисленные
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государства от постимперских притязаний своих соседей. Для всех этих государств
ценность суверенитета остается одной из главных в политической жизни. В связи с
этим маловероятно, что термин суверенизм будет приобретать в этих обществах
массовую негативную коннотацию, по крайней мере в обозримой перспективе. Зато в
«старой» Европе и США подъем суверенизма в начале XXI в. порождал алармизм, а то
и настоящую панику. Здесь оживились забытые, казалось бы, представления о «закате
Европе» и тупике либерализма. Однако ныне становится все заметнее иллюзорность
этих страхов. Европейский миграционный кризис, самый крупный после Второй
мировой войны, стал спадать уже в 2016 г.; экономический порядок, основанный на
свободе экономического обмена и конкуренции, оказался куда более устойчивым, чем
предполагалось.
Обнаруживается
высокая
устойчивость
либеральнодемократической системы даже в тех странах, где популистские лидеры пришли к
власти, как в Италии времен коалиционного правительства Лиги и Движения пяти
звезд, или в США при президентстве Трампа. Либеральные демократии оказались
способными «подминать под себя» популистских политиков. И даже новые
демократии с менее развитой корневой системой либерально-демократических
режимов, в силу их относительной молодости, демонстрируют высокую
сопротивляемость авторитаризму, по крайней мере в электоральной сфере,
свидетельствующей о провале на демократических выборах не только про имперских,
но и национал-популистских сил. В данном случае мы говорим о молодых, но
реальных демократиях, а не о массе мировых политий с «гибридными режимами» и
несменяемыми «отцами наций», особый статус которых закреплен такими титулами
как «туркменбаши» (в Туркмении), «елбасы» (в Казахстане), «батька» (в Беларуси) и
др. (Wigell 2008: 230–250.)
На наш взгляд, нет оснований для утверждения или предположения, что в
современном мире либеральные ценности стали менее универсальными, чем были
после Второй мировой войны. Так или иначе, число государств и доля населения,
которые руководствуются такими ценностями либеральной демократии как права
человека, свобода выбора, экономической и политической конкуренции, ныне больше,
чем было не только после 1945 года, но даже и после «холодной войны», завершение
которой относят к 1989 году. В то же время мир стал политически более пестрым, чем
когда-либо в истории. Ныне сосуществуют разнообразные политические режимы,
включая и такие «экзотические» как наследственная диктатура с плановой экономикой
(династия Ким в Северной Корее) или пожизненные диктатуры с преимущественно
капиталистической формой хозяйствования (Беларусь, Туркмения, Узбекистан и др.);
многочисленные вариации трайбалистских режимов в Африке и др. Однако даже при
такой политической пестроте проявляются характерное для глобализации усиление
взаимосвязи государств мира.
Нет признаков умирания европейских международных организаций. Евросоюз
сохраняется даже после объявления Брексита и выхода из ЕС Великобритании. Не
свидетельствуют о распаде ЕС и коррекция «центростремительной» модели этого
сообщества на конфедералистскую («Европа разных скоростей»), концепцию,
одобренную большинством ее членов в рамках Римской декларации 25 марта 2017 г.
(Rome Declaration 2017). Не только не умирает, но и возрождается ценность
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либеральной, по своей сути, идеи прогресса и модернизации, хотя однолинейная
концепция модернизации, описывающей этот процесс как движение в направлении к
единому образцу по версии «конца истории», уступает место модели «множественной
современности» («multiple modernities») о которой писал Ш. Эйзенштадт, а затем
развивали его ученики (Eisenstadt 2000; Kedar 2017). Эту коррекцию образа истории,
общественного развития безусловно нельзя назвать отступлением от ценностей,
сложившихся в мире после Второй мировой войны. Напротив, это — признак
возращения человечества к реализму, характерному для либерального
мировоззрения, направленного на демифологизацию общественной жизни и
«расколдовывание мира» (Entzauberung der Welt), по выражению М. Вебера.
Усиление взаимосвязи элементов системы неизбежно повышает ее
зависимость от слабейшего звена. В условиях растущего разнообразия условий жизни
и политических режимов в различных государствах увеличивается и количество
слабых звеньев в международной системе. Следовательно, возрастает вероятность
защитного обособления государств. Ныне мы все стали испытуемыми как в процессе
роста уязвимости стран, распространения по миру инфекций, так и защитного
обособления государств. Но также очевидно, что и спасения от пандемии, как и от
многих других глобальных угроз, в подавляющее большинство стран может прийти
только извне, из узловых центров научно-технического прогресса, в которых
изобретают вакцины от Covid и другие инструменты защиты от многих мировых
напастей. Следовательно, как раз в эпоху множественной современности принцип
взаимоотношений универсализма и суверенизма изменяется: они не только сменяют
другу друга на вершинах новых исторических волн, но и актуально демонстрируют
принцип взаимной дополнительности.
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Анотація.

Пропонується авторська концептуалізація суверенізму як
політичного феномену, який деконструює політичну систему держави / імперії. Аналіз
еволюції і генезису суверенітету показав його подвійність: з одного боку — це
незалежність держави від впливу ззовні, фокусування на внутрішньополітичному і
внутрішньосоціальному аспектах; а з іншого боку — це система владних відносин, що
передбачає систему універсального контролю і легітимне використання насильства
(механізми дисциплінарної влади, біовлада, біополітика, контроль і відтворення
офіційної ідеології). Також авторська інтерпретація ступеня сили суверенітету
дозволяє виділяти слабкий, середній і сильний суверенітет зі своїми
характеристиками і особливостями функціонування як у відкритих політичних
системах, так і в закритих (враховуючи характер і властивості суверенної влади).
Суверенізм же під впливом сучасних глобалізаційних процесів стає або
«політизованим суверенітетом», консолідуючи навколо себе інструменти і практики
популізму, партикуляризму, націоналізму і сепаратизму; або способом спростування і
деконструкції існуючої суверенної системи влади (в тому числі перерозподіл структур
суверенної влади і формалізація несистемних відносин). Також аналіз факторів, які
зумовлюють сучасний вигляд суверенізму, показує дві його важливі особливості: поперше, зовнішній простір, тобто боротьба проти глобалізації, наднаціонального
управління і втручання міжнародних інституціолізованих акторів у внутрішню
політичну систему; по-друге, боротьба за владу всередині політичної системи або як
боротьба центру і периферії, або як боротьба за трансформацію політичної системи
і легітимність політичних рішень. Суверенізм демонструє здатність каталізувати
соціально-політичні події, явища і практики (протестні рухи, революції або
громадянські війни, мітинги і страйки) для подальшого виробництва розколів усередині
політичної системи.

Ключові слова: суверенітет, суверенізм, держава модерну, імперія, сила, влада,
соціальний простір, політична реальність, політика, глобалізація.
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Abstract. This paper offers a conceptualization of sovereigntism as a political
phenomenon that deconstructs the political system of a state or empire. Analysis of the
evolution and genesis of sovereignty has shown its duality: on the one hand, sovereignty has
to do with the independence of a state from external influence and focuses on the internal
political and intrasocial aspects. On the other hand, sovereignty is a system of power relations,
implying a system of universal control and the legitimate use of violence (i.e., through
mechanisms of disciplinary power, biopower, biopolitics, control and reproduction of the
official ideology). Also, the interpretation of sovereignty's degree of strength offered in this
paper makes it possible to discriminate weak, medium-strength, and strong sovereignties, each
with its own characteristics and specific of functioning, both in open political systems and in
closed ones (taking into account the nature and properties of sovereign power).
I argue that sovereigntism, under the influence of modern globalization processes,
becomes either “politicized sovereignty,” consolidating the instruments and practices of
populism, particularism, nationalism, and separatism, or the means to refute and deconstruct
the existing sovereign system of power (including by redistributing the structures of sovereign
power and formalizing nonsystemic relations). Also, analysis of the factors that led to the
modern appearance of sovereigntism shows two important features. The first is events in the
sovereign entity's external space, such as, the fight against globalization, the actions of
supranational governance systems, and the intervention of international institutional actors
in the entity's internal political system. The second characteristic feature is the struggle for
power within the entity's political system, which may take the form either of a struggle
between the center and the periphery, or of a struggle for the transformation of the political
system and the legitimacy of political decision-making. Sovereigntism exhibits the ability to
catalyze sociopolitical events, phenomena, and practices (protest movements, revolutions or
civil wars, rallies, strikes) for further (re)production of divisions within the political system.

Key words: sovereignty, sovereigntism, modern state, empire, power, authority, social
space
“Universal law is for lackeys; context is for kings.”
Captain Gabriel Lorca, Star Trek: Discovery
Social movements,1 whose positive dynamics increased in 2020, have reactualized
sovereignty as one of the key concepts of sociopolitical scientific discourse. Sovereignty
is related to issues of state organization, the principle of territorialism, the method of
According to the Carnegie Endowment for International Peace (CEIP 2021), from January 2020 to January
2021, more than 90 discrete kinds of protest took place in the world: electoral, political, related to the
COVID-19 pandemic, economic, social, and others. Among the most recent important events of this kind are
(1) the military coup in Myanmar and the beginning of mass protests (from February 4) against the interim
government, the State Administrative Council, led by Min Aung Hlaing; (2) protests in the Russian
Federation against the arrest of Alexey Navalny, which began on January 23, 2021; (3) an attempt to seize
the US Capitol by supporters of Donald Trump on January 6, 2021; (4) protests against restrictions related
to the COVID-19 pandemic that took place in the Czech Republic, Brazil, the Netherlands, and Mongolia in
January 2021; and (5) a series of "December" protests in Albania, Haiti, Montenegro, Nepal, and Peru.
1
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organizing power relations within a specific sociopolitical order, the codification of social
space, and political decision-making. On the one hand, sovereignty is interpreted as a
configuration of power and domination, that is opposed to sociopolitical plurality
(systemic, institutional, or structural). On the other hand, sovereignty denotes the rule
and completeness of political power in various forms of (self)organization of the
population (a state, an empire, etc.). The expression of political power occurs through
(1) political decision-making; (2) the codification and formalization of social relations and
the social space; and (3) the reproduction of decisions, actions, communications, symbols,
and structures that are accepted by the society's system as “our own,” separate from
“alien."
The heterogeneity and plurality of the substantive part of the concept of
sovereignty, as well as the lack of a comprehensive conceptualization and categorization
of the concept under study, led to the (co)existence in the discourse of political science
of three dominant forms of sovereignty. The first one is state sovereignty (as a legal norm
for codifying power relations within a particular state). The second one is national
sovereignty (as an appeal to national self-determination, which presupposes the existence
of a political or cultural nation within a multicomponent society). The third one is people's
sovereignty (as a way of legitimizing “people” in the system of power relations, the
constitutionalization and legitimization of the rights of “people” to participate in the
public policy of the state, i.e., political decision-making).
Over the past few years in the social sciences, sovereignty researchers have
emphasized the following areas:
•

sovereignty as a derivative of territorialism, that is, the influence of geographic
determinism on the changing dynamics of sovereignty (Stilz 2019; Billé 2020);

•

the impact of global processes, primarily globalization and building a network
society, on the unsustainability of sovereignty (Agnew 2017; Mitchell & Fazi
2017; Craig 2019);

•

historical analysis of sovereignty and its rethinking, taking into account the
development of society as a social system and the state as a political institution
(Bourke & Skinner 2017; Waltermann 2019; Herzog 2020);

•

the study of sovereignty through the prism of nationalism, cosmopolitanism,
and the modernization of political systems of economically developing “third
world” countries (Margariti 2017; Walshe 2019; Bennett 2020).

Two areas of research are sovereignty, primarily in the political system of the EU
(Baldassari, Castelli, Truffelli, & Vezzani 2020; Damiani 2020), and the role of sovereignty
in the political system of national and modern states (state-nation, nation-state) and in
the system of the liberal democratic order (Kallis 2018; Scholte 2020).
The positive dynamics of social movements around the world, mentioned earlier,
also demonstrate the key tendencies of modern society:

_____________________________________________
№ 1(17), 2021

46

IDEOLOGY AND POLITICS JOURNAL
© 2021 Foundation for Good Politics ISSN 2227-6068

1) attempts to increase the practice of the population's participation in
(re)producing political decisions, as well as attempts to increase direct control over
the implementation of these decisions;
2) the desire to narrow the established distance between the center of decisionmaking (the subject of political power) and the periphery of the execution of these
decisions (the object of political power);
3) de-etatization of the sociopolitical space and the fragmentation of the
structures of sovereignty; and
4) the growth of antiglobalization and nationalist, and populist tendencies.
Such tendencies become the basis for the development of sovereignty as one of the key
concepts in sociopolitical discourse over the past ten years.
However, examining the category of “sovereignty,” researchers have typically
engaged with the issues of populism, nationalist movements, and the crisis in the system
of governance that has developed in liberal democratic systems, missing the conceptual
and structural features of sovereignty. Sovereignty is thereby transformed into a social
and political movement, ideologizing (constructing social reality) claims to the
sovereignty of the state, a power within a political organization.
Taking into account all the above mentioned factors, my aim in this paper is to
conceptualize sovereignty as a mechanism for deconstructing1 sovereign power. In this
respect, sovereigntism as such a mechanism:
1) acts as a political movement that does not have a clearly expressed ideology;
2) manifests in crisis situations related to issues of legitimation and the legitimacy
of political decisions within the state; and
3) functions as a system of power relations based on social and political antipodes
(binary positions) that serve as the means to construct a political reality.
I am going to focus on implementing the research goal through the use of various
approaches (structural, functional, world-system, institutional) and various sociological
and political concepts, including critical analysis, the concept of symbolic power as the
power to produce, parameterization and factor analysis, and comparative analysis.
A Conceptual Framework and the Political Foundations of Sovereignty
Modern vectors in the study of sovereignty can be identified in three key areas: the legal
(regulatory) approach, the sociopolitical approach, and an approach based on the theory
of international relations (Krasner 2001: 1). My work adopts the sociopolitical approach,
analyzing both the body of critical work on sovereignty and other leading approaches to
understanding sovereignty as a system of power and power relations.

I borrow the term deconstruction from the work of Jacques Derrida. Deconstruction is the understanding
of an object of research through breaking a stereotype about it or including it in a new research context.
1
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The first attempt at conceptualizing sovereignty is associated with the French
political philosopher Jean Bodin, who in his work On Sovereignty: Six Books of the
Commonwealth defined sovereignty as “absolute and perpetual power vested in a
commonwealth” (Bodin 2009: 24). Bodin desacralizes political reality, which earlier was
focused on religion and the church as key forms of worldview (ideology) and governance
(organization). On the one hand, politics replaces theology; and therefore divine power,
or auctoritas, which previously was granted only to the pope, is now extrapolated to
belong to the ruler (sovereign) of the state.
On the other hand, the ruler is above political processes within the framework of
political reality, which frees the ruler from the legal regulation of the social system. That
is, the ruler is simultaneously within the boundaries of the political reality of the state
and is not within the boundaries of the law and the laws of the state. It should be
understood that the ruler cannot obey “other” laws, commands, or will that come from
outside the political system in which the ruler functions. That is, sovereignty is an
exclusively internal, immanent property of the political system.
Jean Bodin outlines several important characteristics of power. First, the actions of
sovereignty extend to the entire society (population) and the territory of the state, thereby
becoming a form of public policy in which political decisions are (re)made and the social
structure of power functions. Second, sovereign power must be constant, uninterrupted,
and integral, submerging other possible power structures potentially on a par with or
above itself. In Bodin's conceptualization of sovereignty one more property of sovereignty
is revealed—permanence. Third, the goal of sovereignty is the common good, which
comes from internal factors (factors connected to home affairs and home policy). Fourth,
sovereign power should be desacralized, that is, separated from religion (as an ideology)
meaningfully and from the church (as an organization) formally.
An important clarification that Bodin brings to the study of sovereignty concerns
the definition of sovereignty, first of all as power, public or private, but also power as a
method of governance through a system of control. If for Bodin sovereignty is a
permanent and continuous power, then Carl Schmitt points to the fact that sovereignty
defines itself through extraordinary emergencies that go beyond the “normal” existence
of the state (Schmitt 2005: 20–24). For Schmitt, sovereignty has a casual nature that
manifests informally, not systemically. Any difficult situation that cannot be explained,
let alone resolved with the help of legal regulation, is a priori a matter not of power but
of sovereignty—as an “emergency” power (Schmitt 2004).
Moreover, sovereignty is unregulated power that exists simultaneously with
constitutional, lawful power. Constitutional power regulates and codifies normal
situations that are the natural state of a political system or social relations. Sovereignty
acts in the field of extraordinary circumstances; therefore, sovereignty is an extraordinary
power that cannot be regulated in advance. Sovereignty is a kind of permanent power
that is not produced from anything but exists in politics itself as a mechanism of
management through political decision-making. Sovereignty is “real political
power” (Schmitt [1932] 1996: 30–34) that ensures the sovereign order of political
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organization; it becomes especially relevant in those situations where the question is
about the survival of the political system itself, which is under threat of destruction.
The sovereign, according to Schmitt, is a delimiter that points to “enemies," draws
the boundaries between “normal” and “emergency” situations, and also directly and
absolutely ensures the survival and reproducibility of the political system. The sovereign
is the subject of political relations and political reality at the same time (Schmitt 2005).
Certainly, the central element of Schmitt's theory is “political will” as a special
instrumental quality of a sovereign. The sovereign is above the constitutional field, but
acts within the framework of a specific political system. Thus, by acting outside the
normative-legal field, the sovereign is able to impose his or her own political order, which
in the future will acquire the features of a legal, constitutional, and legitimate one.
Criticism of and opposition to Carl Schmitt's perspective on sovereignty is
provided by the French philosopher Michel Foucault, who points out that “sovereignty
and discipline, legislation, the right of sovereignty and disciplinary mechanics are in fact
the two things that constitute the general mechanisms of power in our society” (Foucault
2003: 39). Foucault designates several important epistemological positions: first, the
subject of sovereignty cannot be single and exclusive within the political system; rather,
we should be speaking about a plurality of subjects, or at least about the binary
opposition “subject to subject.” Second, sovereign power does not come “from above,”
according to the will of a sovereign-ruler, but “from below” as the fear of subordinates
before the ruler (sovereign); therefore, it is necessary to highlight a certain plurality of
powers, which in total should constitute the unity of political power. Third, sovereign
power is based not on the law as a structure for normalizing and codifying the social
space of the population but on a certain fundamental legitimacy that is the ground for all
laws (ibid.: 44).
According to Foucault, sovereign power is in opposition to disciplinary power, but
it can also have a set of disciplinary mechanisms to implement the reproduction of itself.
Chiefly, this arises from the arrangement of the infrastructure for control, supervision, and
observation—in aggregate, the expansive nature of biopower, or “power over the body."
Sovereign power is a system of governance that has regulatory and political dimensions
(Foucault 2009: 53–55). The normative aspect of sovereign power presupposes quite
legal and legitimate mechanisms of “inclusion” and “exclusion” of various structural units
from public administration while the political aspect of sovereign power is a legitimate,
but beyond normative, way of resolving the situation that puts the political system in a
situation of hopelessness, “a dead end.”
Of most important concern here is the radical rejection of the law as a universal
system of order that ensures the safety of the population within the boundaries of a
specific territory. To resolve this stalemate which goes beyond the normative and
transforms into the political Foucault suggests distinguishing between two regimes of
power: sovereign law and disciplinary mechanisms. If sovereign law is a derivative of
sovereign power and is aimed at controlling territory, then disciplinary power, through a
certain set of mechanisms, controls the population:
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From the nineteenth century until the present day, we have then in modern societies,
on the one hand, a legislation, a discourse, and an organization of public right
articulated around the principle of the sovereignty of the social body and the
delegation of individual sovereignty to the State; and we also have a tight grid of
disciplinary coercions that actually guarantees the cohesion of that social
body. (ibid.: 37)

That is, sovereignty is transformed from social power into a constitutive property
of political (state) power through management, communication, and control. Sovereignty
is determined by its normative and legal nature (its legal component), while in
sociopolitical discourse, sovereignty is transformed into an ideological construct, which,
in my opinion, is aimed at legitimizing the practices of constructing the sociopolitical
reality of the population of a particular state. Sovereignty exhausted itself meaningfully
when it ceased to perform the functions of control over land and resources during the
creation of the modern state. Disciplinary power is guided by a person and by social
relations in the era of rationalization of the state as a system.
Taking into account the conceptual positions outlined above, I suggest considering
sovereignty as a system of (re)production and legitimation of political decisions within a
specific political system (open or closed), focused exclusively on the internal “agenda”
(requests, demands, proposals) of the population. A sovereign system both hinders and
resists both pressure and influence from outside. Sovereignty draws visible or invisible
borders that distinguish “friends” from “enemies;” that is, it opposes two different systems
of government, two different forms of internal political order.
Sovereignty should be understood as a tool for legitimizing the political system by
other political systems; that is, “sovereignty differentiates the state ontologically and
ethically from other forms of political life, and furnishes us simultaneously with the
conditions for knowing the state as such” (Bartelson 1995: 189). Sovereignty is also
interpreted as an internal property of the political system: the ability to adopt and
legitimate political decisions and to use legitimate violence as a means of building the
infrastructure of power relations, which is consolidated around the mechanisms of
discipline and control.
On the one hand, sovereignty presupposes the normative and legitimate
consolidation of the spatial organization of the population through the creation and
maintenance of a security system and the functionality of a sociopolitical order, using
control instruments (violence, domination, coercion, discipline, communication). On the
other hand, sovereignty (re)creates the social reality of the political life of the population
by: (1) constructing collective identities (through the prism of opposition, inclusion and
exclusion, restriction); (2) creating an extensive infrastructure for managing a variety of
objects of power; (3) bringing society to order from a multitude into a certain political
whole, unity; and (4) constituting and legitimizing political power.
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Does Empire Construct Sovereignty or Does Sovereignty Construct Empire?
Even though the conceptualization of sovereignty took place in the 16th century and was
associated primarily with royal power and the feudal system of organizing the population
within a limited territory, we can observe a ramified system of sovereign power, through
the presence of signs of sovereignty, even in ancient Rome. The Roman Empire illustrates
many of the systemic and functional features that formed the basis for the modern forms
of (self)organization of the population. Sovereignty also existed in the structure of power
relations not so much in the Roman Republic as in the Roman Empire. The first emperor,
Octavian Augustus, consolidated the maximum amount of power in his hands, becoming
a single subject of power relations (Hinsley 1986: 41–43). Such sovereignty could be
designated “absolute,” using the terminology proposed by Gottfried Leibniz (1988).
In analyzing the political structure of the Holy Roman Empire, however, Leibniz
denied the existence of absolute sovereignty, giving scientific preference to a multitude
of relative sovereignties, which are immanent, extend to a specific territory, may be
influenced from outside, but at the same time constantly interact with each other. With
respect to sovereign relations in the Roman Empire, we can identify several features:
1) The right to change political reality and lead political changes belongs to a
single subject of power relations.
2) A single subject of power relations exercises direct control over the movement
of capital, goods, people, and services in the territorial space of the imperial
system.
3) A single subject of power relations is able to manage the system both in a
peaceful period, when the paths and opportunities for the development of the
system are predetermined, and in a period of uncertainty, when the system is
engulfed in crisis.
It is during such systemic crises that exclusivity and a certain absoluteness of
sovereignty are manifested, when the central government becomes not just power over
the law, but also power capable of changing laws, political decisions, “rules of the game,”
and political reality, and of getting an opportunity beyond actions. We suggest speaking
less about the absoluteness of the system (about its infinity, perfection, or
unconditionality) and more about its autonomy and autarky (its focus on itself). This idea
is developed further later in the paper when the analysis turns to determining the degree
of strength of sovereignty.
For absolute sovereignty, a characteristic feature is its personification, that is, its
identification with a specific subject of power relations—with the ruler. Absolute
sovereignty is not just above the law, that is, it is not just outside the normative legal
system it also produces the normative reality itself, constructs it through a personified
control system. Consequently, with absolute sovereignty, the system becomes autarky
(focused on itself and ensuring its own security) and autocracy, in which power relations
are monopolized and subsequently subjectively reproduced. Under these circumstances
of uncertainty, absolute sovereignty is the embodiment of some (un)natural state of
society, while sovereignty, according to Giorgio Agamben,
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presents itself as an incorporation of the state of nature in society, or, if one prefers,
as a state of indistinction between nature and culture, between violence and law, and
this very indistinction constitutes specifically sovereign violence. The state of nature
is therefore not truly external to nomos but rather contains its
virtuality. (Agamben 1998: 35)

The Roman Empire was a huge and multi-level political organization that required
a certain system of government, being not just a set of territories but many political forms
of organization of the population. The multifunctional Latin word imperium means
control, power, limitation possessed by the subject of power relations. “Imperium” was
received by the governors of the emperor, proconsuls or propraetors who ruled over a
limited territory, realizing there the model of power relations that they projected from
the center, Rome. Consequently, the provincial leaders controlled the movement of
capital, goods, people, and services, and directed political changes, but could not change
political reality itself.
Thus, the provincial leaders themselves became the subjects of power relations,
which functioned in the system of a single subject of power relations, but at the same
time they created their own “system within the system” (a subsystem of the system). In
other words, within the framework of the absolute sovereignty of the entire Roman
Empire, the type of sovereignty operated and reproduced what we may call relative
sovereignty, following the logic of Leibniz.
A multitude of relative sovereignties constituted a hierarchy of power relations
that provided control over the existing order. Moreover, it was precisely this set of relative
sovereignties that legitimized absolute sovereignty; that is, the periphery legitimized the
center's right to govern itself. In this case, sovereignty is the refusal of the regions to
challenge the center (central power), as well as the refusal of any state to interfere in the
internal affairs of any other state (Wallerstein 2004: 97).
In empires, which are both complex and multilevel systems of government, the
problem of sovereignty was solved by identifying the object of political power—the
individual as a structural component of the population. At the same time, an empire
should be understood not only and not so much as a political form of organizing space
but as a form of a sociopolitical order with an extensive infrastructure of control over the
constant (re)production of this very order.
The empire always claims to be complete, to create its own imperial world, into
which all the social and political structures of the periphery are integrated. However, the
degree of integration can be different, and it depends on the institutional, structural, and
functional capabilities first of all of the periphery itself, as well as on its willingness to
integrate into the imperial system of order.
If we apply the conceptual and discursive practices of modern science to studying
the empire, then the empire is a supranational entity within which imperial sovereignty
operates and, in the system of imperial sovereignty, a subsystem of sovereignty of the
periphery can operate. Claiming completeness, empires resolved the issue of sovereign
power by identifying the population with the empire through either (1) practices of
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citizenship (citizen of the Roman Empire, citizen of the Soviet Union) or (2) practices of
subjectness (subjects of the ruler in the British, Russian, or Ottoman Empires).
The peripheral constituents of an empire (principalities, kingdoms, provinces, and
other political forms of organization) are part of the (re)production of imperial
sovereignty. That is, we have a situation in which the emperor is a sovereign interacting
with the entire system through the development of a certain sum of relations (decisions,
actions, communications, structures, symbols and signs), which are accepted by the
system as “their own,” separated from “aliens' ones.”
In this case, sovereignty acts as a property of the social system to order chaos,
(re)producing the existing imperial order. However, owing to the territorial extent of the
empire and its structural and functional complexity, the emerging situations of chaos or
uncertainty (the so-called “bifurcation points” in political science) extrapolate the
mechanisms of sovereignty to their “local” ruler, that is, to the one who is “here and now”
managing the periphery and making decisions. In this understanding, the practice of
“colonial administration” or “local government of colonies” is manifested when the king
or emperor is formally a sovereign, and nominally these functions are (re)performed by
the “colonial manager” who has a system of control; instruments of violence, discipline,
and domination; and the ability to influence the construction of collective identities at
his or her disposal.
Charles Tilly points to the fact that the colonization of new territories by the
British, Dutch, and French focused on “giving their merchants permission to organize
colonial rule” (Tilly 1992: 92). However, a certain clarification is in order: in addition to
merchants, other structures of social power were also involved,1 primarily missionaries,
who formed the ideological basis of the imperial order, and the military, which functioned
as an instrument for maintaining order, ensuring security, and protecting the territory of
the colony from external interference (McNeill 1963; Mann 1986). These power structures
organized new territories, extrapolating the practices and methods of governing the
center to the empire (in this case, the metropolis).
As a consequence, there is a process in which the empire institutionalizes the
structures of sovereignty, creating, for example, the British, French or Dutch East India
Company.2 The development of new territories on the one hand turns the empire into a
discrete management system, forcing it to seek new forms of management of the
sociopolitical order. On the other hand, it transforms its system into a supraterritorial and
multilevel one, forcing a consideration of sovereignty not just as a system but as a
mechanism with the ability to reproduce and legitimize political decisions, where internal
factors determine not only the interests of the center but also the needs of the periphery,
though to a lesser extent.
By structures of social power, I mean what Michael Mann writes about in Sources of Social Power, where
he points out the existence of four fundamental social types of power: commercial (merchant), military
(guards, army), religious-ideological (priests), and political (ruler).
2
The East India Company, which was created as a trade organization, evolved over time into a political
structure with its own fleet and army, a bureaucratic management system, and territorial possessions; but,
most important, it possessed sovereignty as a way of implementing decisions.
1
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Neoliberalism as a Projection of the “Imperial” Character of Sovereignty: The Degree of
Strength, and Ways of Functioning
No matter how paradoxical it may sound, the modern neoliberal system of government
that was formed during the 20th century is a projection of the colonial (imperial) system
of government that was formed in the 16th to 18th centuries. In my opinion,
neoliberalism is an attempt to legitimize the (post)imperial order in modern times by
institutionalizing the structures of sovereignty: international and local associations
(organizations or blocs), transnational corporations, and military-political alliances. As
Giovanni Arrighi pointed out:
Moreover, constraints and restrictions on state sovereignty came to be embodied
in parastatal organizations—most notably, the UN and the Bretton Woods
organizations—which for the first time in the modern era institutionalized the idea
of world government. (Arrighi 1994: 75)

Institutionalization, primarily of the network structures of sovereignty, is the process of
creating a supranational level of government with dominant centers and
(semi)peripheries lying within the sphere of the center's influence.
During the course of the collapse of empires, the creation of independent national
states, and the process of decolonization that took place in the 19th and 20th centuries,
sovereignty began to be associated with the independence of domestic politics (the
political system) from external influence (other political systems). If we take the state of
modernity (as a rational, secularized, and disciplining state) as an axiom of the existence
of the modern state, then it is necessary to stipulate possible ways to evaluate the
strength of sovereignty, that is, possible ways to evaluate the functioning of sovereignty.
We suggest distinguishing three degrees of strength of sovereignty, depending on
the set of specific parameters: weak, medium and strong (see table 1). These degrees of
strength of sovereignty are more characteristic of open political systems, in which
sovereignty itself is relative to many other sovereignties or the same sovereignty both
within the internal political system and beyond. On the one hand, in the modern world,
the dominant form is an open political system, but recently conditions have been created
for a “rollback from openness” and autonomy of the system.1
On the other hand, a closed political system is a “project” of the 20th century,
associated primarily with the undemocratic regime characteristics of the political system.2
In the case of a closed political system, we are speaking about the autonomy of

A striking example of the autonomy of the political system is the policy of the US during the presidency
of Donald Trump, when the US began either to withdraw from international platforms or to question their
consistency and functionality. It also raises the question of the viability of the liberal democratic order not
only in the US but also in other countries, for example in Western Europe.
2
In this case, the regime must be viewed as the state of the political system in a specific period, what we
call the "here and now." Until the 20th century, a closed political system as such did not exist, if we do not
take into account Japan in the period of Sakoku (isolation). In the case of Japan, the matter concerns not so
much the closedness of the system from other systems as it does isolation, that is, a sufficiently large
restriction of Japan's ties and communication with other forms of political organization.
1
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sovereignty, which, as a rule, is strong in terms of the degree of strength, and also tends
to absoluteness (returning to Leibniz's idea of absolute sovereignty).
Table 1. Sovereignty’s degree of strength: Structure and functions
Sovereignty
Weak

Medium

Strong

Weak hierarchy

Medium hierarchy

Strong hierarchy

From below

Consensus

From above

No bureaucracy

Client-oriented

Professional

Leaderism

Monarchy

Parliamentarism

Regulatory system

Custom / Morality

Morality / Law

Law / Politics

Social solidarity1

Mechanic (formal)

Organic (according to
interests)

Societal (value)

Social structure2

Layers / Columns3

Classes / Strata

Estates / Guilds, Trusts

Parameters
Power hierarchy
Direction of the
organization of power
relations
Type of bureaucracy

Institutional design of
the political system

With weak sovereignty, the hierarchical structure of power relations is weak and
rather formal. Such a hierarchy is volatile and unstable, depending on the internal or
external social, military, or cultural environment. A weak hierarchy is characterized by a
mismatch between elites and a blur in the clear planning of interactions between
different social structures. Such a mechanism arises during political or social crises and
is of a short-term nature. Because it is unstable and weak accordingly, it seeks to
strengthen power hierarchies in any form. Weak sovereignty rests on organization “from
below”; that is, the power of the sovereign is directly proportional to the desire of the
population to obey, and also depends on the belief of the population in its ruler and the
fear of subordinates before the ruler.
With weak sovereignty, there is no bureaucracy as such; its functions are
performed by groups of persons close to the ruler who function according to a system of
We consider social solidarity from the position of Emile Durkheim, adding to it an additional type societal.
The social structure in this case has a variable character since it is influenced by the openness or
closedness of the political system, vertical or horizontal structures of sociopolitical relations, and the ways
of (self)organization of the population.
3
We use the “Columns” category in the sense Arend Lijphart used it in his analysis of multiconstituent
societies and in the theory of consocial democracy.
1
2
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informal relations. Therefore, the structure of power relations is patrimonial, and also
includes the practices of nepotism and crony capitalism. The political system itself is
close to leaderism as a way of institutionalizing social relations. Leaderism presupposes
the presence of a charismatic ruler—a leader who is both a catalyst for political reality
and a coordinator of political processes.
Therefore, the normative system with weak sovereignty functions through the
prism of customs and morality. A custom is a historically established norm that relies on
literal performance; that is, it does not require individual or collective interpretation. The
custom is not universal and the same for everyone; it may be different for different social
groups, and the degree of its implementation will also differ. Morality precedes law;
accordingly, the normative system tries to systematize norms in such a way that they are
the same for everyone in terms of the degree of fulfillment and the degree of punishment
for nonfulfillment. Morality goes beyond the everyday life in which the individual finds
him- or herself and his or her social boundaries.
Social solidarity (Durkheim 1969: 37–43) as a way of legitimizing collective
identity is mechanical, that is, formal. It is based on the underdevelopment and similarity
of the constituent models of society. Inherent in mechanical solidarity is the use of
violence and repressive mechanisms to support social structuring. With mechanical
solidarity, an individual blends into a team, which the individual directly depends on. The
social solidarity of a team depends on the level of interaction among its members, as well
as on cooperation between socioeconomic functions reflecting the normative space of
such a team. Mechanical solidarity is characterized by repressive sanctions, a similarity in
sociocultural structures and norms, and a poorly developed infrastructure of social ties
and social mobility.
The social structure is represented by the variation of layers/columns where the
“filter” for the transition from one layer to another is the presence of certain resources
and capabilities (financial, administrative, military, power, relatives). This structure is
typical, for example, of some countries in Africa and the Middle East (Libya, Syria, Somalia,
Democratic Republic of Congo, Zambia), where formally these political organizations are
states, but nominally they are divided into many (self)organized groups (military
formations, rebels, paramilitary groups that control a certain territory and the movement
of capital, goods, and people on it).
With medium sovereignty, a medium hierarchy of power functions that is based on
at least a two-level system of relations. The level of organization of the hierarchy depends
on the level of organization of the political system and the society itself. As a rule,
medium sovereignty is represented by the practices of populism, clientelism, and elitism
in how the distribution of power is structured and in the formation of power inequalities.
With respect to clientelism, there is an indirect interaction between the patron and the
client whereby the latter directly depends on the former. Clients are loyal and devoted to
the patron or to the person interested in obtaining both social prestige and
socioeconomic benefits.
Consequently, during the functioning of the medium hierarchy, there is a
consensus direction in the organization of power relations, whereby not only subjects of
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political power but also objects are allowed to develop and make a political decision. In
this context, consensus is a way of coordinating the actions of the authorities that, in one
way or another, depends on the relationship between the ruler, the bureaucracy, and the
population. Bureaucracy, on the other hand, is client-oriented and its functions are aimed
at identifying the needs and desires of the population for more flexible management and
to prevent crises in the political system. On the one hand, the patron has broad social
ties, power or economic resources on the other, the patron needs “his or her own people”
in the appropriate areas of implementing the power policy and supporting the legitimacy
of the existing system of government.
Institutional design with medium sovereignty is formalized as a monarchy, which
cannot always be only and exclusively hereditary. The monarchical structure presupposes
the creation of a vertical of power relations, a ramified infrastructure of power, as well as
a differentiation of society—a normatively fixed social stratification of the population.
The social structure is represented by classes and strata; the latter, in turn, are
characterized by (1) the unification of people into a community on a nominal basis—
property, blood, ethnos, language; and (2) the construction of a hierarchical model of
interaction and relationships.
Classes, as Pierre Bourdieu defines them, are a set of agents that occupy an initial
position (at the same time, they exist in specific conditions, and are subject to these
conditions and circumstances); have similar dispositions, interests, and capital and
produce similar social practices and positions (Bourdieu 1985: 726–727). A social class is
a set of objective and subjective factors having in common the acceptance of the
(re)production of the social order, a normative value system, and a “class consciousness.”
Class consciousness, in turn, is the construction of social reality, an ideology manifesting
as a set of social practices, norms, values, and identification of oneself in the social and
political system.
With strong sovereignty, a strong power hierarchy also functions, which is best
represented in a meaningful way in corporatism and its structural varieties (bureaucratic,
oligarchic, societal, economic, others). With strong sovereignty, we are speaking about
the degree of integration of the elites into the political system, as well as their (in)direct
participation in the development of political decisions and (re)production of the network
structure of power. According to the logic of corporatism, the structural units of society
are not separate individuals but social groups that have the best chance at being on the
receiving end of the redistribution of power, capital, prestige, and social benefits. The
power structure, as a system reproducing sovereign relations, is formed “from above,”
creating a ramified configuration of power: (1) as a relationship between subjects and
objects, (2) as a struggle for the possession of power resources, and (3) as control over
the organization of social space.
The production of mechanisms to legitimize power, the maintenance of a system
of universal control, and the reproduction of the existing political order all require a
professional bureaucracy that is rational, systemic, and multifunctional
(Weber [1921] 1978; Merton 1968). Thus the power hierarchy in strong sovereignty
performs a management function that is, sovereignty in this case should be considered
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as the management and organization of social structures in the context of the political
system. Therefore, the normative system is based on law as a process of codification,
systematization, and universalization of existing norms in conjunction with politics as an
instrument of the conscious regulation of society, social structures, social processes, and
sociopolitical relations.
The social structure is also determined variably, through the prism of estates
(when certain “filters” are evident, which slow down social mobility and fix the social
distance between communities, groups, and individuals); the social structure may also
take the form of guild trusts (when an impenetrable system is created that regulates
social distance, forms hierarchical structures of interactions, and monopolizes the very
right to power). Guild trusts also have their own specificities, depending on their content:
1) economic character—the dominance of the economy; for example, US
transnational corporations, chaebols in South Korea, zaibatsus in Japan;
2) political nature—political parties, elites, and leaders; politics seen as a field of
struggle and the redistribution of power;
3) professional (consensus) character—a combination of economic and political,
when the economy is seen as a way to achieve political goals and politics is
understood and accepted as an instrument of reproduction and satisfaction of
social needs.
The degrees of strength of sovereignty, as was noted earlier, function in open and
closed political systems, where open systems are characterized by relative sovereignty,
(co)related to other relative sovereignty. In a closed system, the relativity of sovereignty
is impossible, since any closed political system tends to autonomization, autarky, and, as
a possible option, isolation. Therefore, in closed political systems (see figure 1),
sovereignty is autonomous, one of the properties of which can be absoluteness, and
strong in terms of power at the same time.
Figure 1. Sovereignty’s degree of strength on a scale of relative to absolute

In other words, in open political systems, sovereignty is relative to a number of
other relative sovereignties, which either line up in a hierarchy (vertical structure of
sovereign power) or function with each other in equal conditions (horizontal structure of
sovereign power) (see figure 2). Moreover, sovereignty is relative in relation to the very
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political system in which it functions. This type of sovereignty, as a rule, is permanent: it
is a system of power relations that is (re)produced within the boundaries of a particular
political system. Relative sovereignty presupposes the intervention of concomitant
factors in the very process of producing sovereignty also, relative sovereignty can be
influenced by social or political conjuncture, so it cannot be autonomous (tending to
absoluteness).
Figure 2. Sovereignty in the context of political systems
Political System
Open

Closed
Sovereignty

Relative

Self-contained

Condition of Sovereignty
Permanent

Immanent

In closed political systems,1 it is the autonomous (with development into absolute)
sovereignty that functions; that is, the political system is in a constant state of tension
and a state of emergency. The functionality of such a system is ensured through control
over the social reality of the population, the use of physical violence, a system of
disciplinary mechanisms, and the exercise of a power that stands above the law and
constitutes both the laws themselves and the normative space. In such a system, law is
perceived not as a way to codify the social order but as an instrument of direct
subordination. In closed political systems, autonomous sovereignty proceeds from the
quality of power (control over the system of violence) and the number of followers (the
apparatus of the system of violence).
Sovereigntism as a “New” Political Reality: Factor Analysis
From the point of view of international law, sovereignty has been transformed into an
attribute of a state independent of outside influence. However, the process of
globalization that is taking place in our time calls into question the existence of
sovereignty. Globalization presupposes, if you look at its substantive part, at least three
main aspects: universalism (as a system of universal norms, laws, and rules), codification
(as ordering, first of all, the system of power relations and control systems), and
unification (as a method of managing diversity with their further reduction to a single
model).

Examples of closed political systems are the Democratic People's Republic of Korea, Saudi Arabia, Iran,
Turkmenistan, Tajikistan, Cuba, and Myanmar.
1
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In this perspective, we get at least two discursive directions: first, sovereignty as a
system of power relations, and second, sovereignty as an attribute of the state,
independent of outside influence. In such a consideration of sovereignty, the question
arises about the study of sovereigntism as “politicized sovereignty.” Modern researchers
view sovereigntism either as a derivative of populism, particularism, and nationalism
(Howell & Moe 2020; Kimball 2020; Sharma 2020) or as a mechanism for influencing
communities about the internal politics of the state (Strang 1996; Rensmann 2016;
Beetz & Rossi 2017; Agnew 2019).
In our opinion, for a more comprehensive and systematic analysis, it is necessary
to separate sovereigntism as a political movement that claims to ideologically justify itself
(here taking the form of political parties or organizations, e.g., French Action, France Arise,
Popular Republican Union in France, New Force, Brothers of Italy, in Italy, Falange
Española de las JONS, and Vox, in Spain) from sovereigntism as a set of practices, that is,
immanent, discrete events or actions of a sociopolitical nature (rallies, protests,
revolutions, uprisings) aimed at delegitimizing sovereign power or at deconstructing
political reality itself.
So, if “sovereigntism [is] the belief in the uncontested primacy of national-level
politics and the call to recover at this precise level (institutionally as well as territorially)
power that has slipped away to more distant and diffuse layers of
governance” (Kallis 2018: 299), then sovereigntism is adjacent to or conjoined with such
social and political phenomena as particularism, separatism, nationalism, and populism.
Sovereigntism is a natural reaction to the processes of globalization and universalization
taking place in the modern world. Therefore, sovereigntism must be considered a
completely natural reaction, a response to globalization, when the processes of
integration and universalization “undermine” the ability of the authorities to focus
exclusively on internal factors when making political decisions.
In order to conceptualize sovereigntism as a political phenomenon, we suggest
analyzing the factors of the emergence and implementation of sovereignty, which are
largely associated with the crisis of sovereignty itself as a system of power relations, on
the one hand, and with the crisis in the system of internal government on the other. We
distinguish the following factors: (1) the crisis of collective identity, (2) "universalization
of the universal," (3) a clash of ideologies, (4) the crisis of the legitimacy of power and the
system of universal control, (5) populism and particularism as instruments of sovereignty,
(6) autonomization of sovereignty in open systems, and (7) the crisis of sovereignty as a
discursive field.

The crisis of collective identity. Sovereignty, as was said earlier, presupposes the
development of a certain collective identity, which constitutes a binary position in
relation to the external environment. In other words, sovereignty appeals to society as a
whole, the “friends” of the political system, which organizes them and protects them from
“enemies” from outside. This “we or they” opposition is necessary to legitimize the system
of power relations, as well as to create disciplinary mechanisms for managing the political
system.
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It has been the source of greatest preoccupation and contention when conditions
have been producing rapid changes in the scope of government or in the nature of
society or in both. It has been resisted or reviled—it could not be overlooked—when
conditions, by producing a close integration between society and government or else
by producing a gap between society and government, have inclined men to assume
that government and community are identical. (Hinsley 1986: 2)

Sovereigntism, on the other hand, demonstrates and constructs a completely
different matrix of social actions. In connection with splits in collective identity,
sovereignty raises the question of the opposition “we or they” inside the political system,
and not outside it, when sovereignty and sovereign power itself become “enemies” and
the split social structures and communities become “friends.” The paradox of this
situation is that sovereigntists, on the contrary, are trying to revive the collective identity
as a “national whole,” pointing out the inconsistency of the authorities, and their inability
to maintain political order or the integrity of the entire system. This happens because any
sovereign power should be a single whole, and the processes of globalization
differentiate and fragment it. In this case, “national identity is never a finished product; it
is always in the process of being constructed and reconstructed” (Doty 1996: 123).
A vivid example of such opposition is the migration crisis in the EU in 2015–2019,
when, on the one hand, the EU member states refused to comply with the decisions of
the supranational authorities, such as the European Commission, and on the other,
nationalist social structures within individual countries refused to follow the decisions of
both national and supranational authorities. In this situation, a discourse of migrants and
refugees as enemies of the citizens of European states came into being
(Pew Research Center 2016), when origin, religion, and language were named as key
factors in the formation of both the national and collective identity of the EU member
states. That is, sovereigntism actualizes issues related to fundamentalism as a political
reaction to key factors: origin (place, status, position), language of communication
(methods and forms of communication), and faith (religion, ideology).

“Universalization of the universal." The state of modernity, which is the dominant
form of political organization in our time, presupposes the universalization of its own
space, that is, the optimization of the mechanisms and tools for managing territory,
population, and security. A sovereign state presupposes the universalization of the
political system, the codification of the social and political space for more flexible and
optimal management. However, globalization also implies the universalization and
unification of many political and social structures.1 In this regard, a problematic situation
arises when processes overlap, namely a “universalization of the universal.” Integration
into the global space undermines the legitimacy of the very political order of the state as
it indicates the imperfection of its universal norms, the imperfection of its universality.
The globalization of the supranational level establishes the preconditions for the
deligitimization of the sovereign power at the state level.

As exemplified in the creation of a personal identification system, and common databases on internal
security issues, the opening of borders, and the adoption of resolutions, memoranda, and decisions of
international associations (the UN, IMF, World Bank, NATO, and others).
1
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However, in our opinion, there is also a reverse process, which we can call the
“paradox of universalization.” It lies in the fact that the universalization of one's own
political system in the context of the institutional design of the state does not lead to the
optimization of this system but to its expansion. For example, political reforms in Ukraine
over the past five years can be called an example of such a “paradox of universalization”:
the judicial reform, the anticorruption reform, the economic reform—all of them are aimed
at creating new institutions within the political system (e.g., National Anti-Corruption
Bureau of Ukraine, High Anti-Corruption Court of Ukraine, Specialized Anti-Corruption
Prosecutor's Office). That is, the nature of the “paradox of universalization” lies not in the
optimization of the political system as a mechanism for articulating power relations but
in how political power itself is deconstructed, when viewed through the prism of
governance and political decision-making. Therefore, sovereigntism in this context can
be viewed as attempts to develop mechanisms to optimize the political system as a result
of, for example, an emerging political crisis. That is, sovereigntism becomes a reaction
not so much to the paradox of universalization as to the inability of institutions to
effectively and optimally interact within one system.

Clash of ideologies. Another important factor in the emergence of sovereigntism
is the clash of ideologies, and specifically the clash of constructed sociopolitical realities.
The triumph of neoliberal ideology at the end of the 20th century is gradually fading,
giving way to other forms of ideology, such as nationalism, fundamentalism, and
traditionalism. A vivid confirmation of this development is the situation in Hong Kong
(China), where a crisis of the management system arose associated with a clash of two
ideologies the ideology of the PRC itself, which can be described as modernized
traditionalism, and the ideology of Hong Kong, which can be described, primarily in
economic terms as neoliberalism. Another example is the post-Soviet space during the
period in which the former republics of the USSR gained their independence and the
ideology of socialism (regulating) collided with the ideology of Western neoliberalism
(regulated). The third example is Iran during the 1979 Islamic Revolution when Islamic
fundamentalism and the liberal order clashed in the course of an unsuccessful attempt
to Westernize the state (“universalization of the universal”).
The clash of ideologies implies not only different social realities but also a
different set of values, as well as ways of understanding reality (Dapiran 2020; LoongYu 2020). In the political, economic, and cultural spheres of society different ideologies
can manifest through the construction of reality, forms of awareness of reality, and in
different social practices or rituals, values, attitudes, or norms of behavior. The clash of
ideologies takes place in one of the social fields, affecting different aspects of social life.
The purpose of such a clash is either to oust one of the ideologies or to try to consolidate
the conflicting ideologies.

The crisis of the legitimacy of power and the system of universal control. The state
has the legal right to use legitimate violence—this is Max Weber's classic definition,
which outlines the state of modern states as political systems. Therefore, just as “on the
level of economic policy, a state is considered sovereign when it has control over policy
and decision-making mechanisms related to monetary and fiscal policy”
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(Maris 2019: 230), a political state is sovereign when it controls the reproduction of the
political order, the mechanisms of legitimizing political decisions, and ensures the
security of the population. Representatives of sovereigntism very often become catalysts
for social movements (protests, revolutions, and so on). Quite often they resort to the use
of violence against the authorities (police, prosecutor's office, army, national guard),
which is illegitimate and illegal, that is, outside the law, but within the boundaries of
legal regulation.
If sovereignty presupposes a system of power relations that is based on the use of
legitimate violence and disciplinary mechanisms to maintain order, then sovereignty
shows the inability to use violence, independently resorting to violence. In addition, the
practices of sovereignty show the inability of liberal democratic states to maintain order
without using violence (e.g., the protests after the death of George Floyd in the US, the
Yellow Vest Movement and Standing at Night in France). From the point of view of
sovereignty, such violence is usually physical. From the point of view of the state, it can
take the form of both physical violence and different forms of sanctions, exclusion,
displacement, and the deprivation of rights or freedom.
Another aspect of the current state of sovereignty is the loss of control over the
territory and, above all, the borders of the state. The sovereignty of the state, and the
power within this state, are determined by the ability to control the movement of goods,
capital, and services, that is, to exert control over movement and distance. Failure to
ensure traffic control or border control leads to the so-called illegal socioeconomic
processes, including arms and human trafficking, drug trafficking, smuggling, and
terrorism. To this list, in the 21st century, control over information and the internet is
added, both of which can become quite real catalysts both for changing political reality
and for the emergence of social movements.1 Given the modern processes of
globalization (integration, universalization and codification), open political systems tend
to the autonomy of their own sovereignty, giving preference to solving internal problems
to the detriment of international ones.
For example, in November 2020, an internal political conflict broke out in Ethiopia
between the federal government and local authorities in the Tigray region, where
regional general elections were held despite the federal government's ban because of
the COVID-19 pandemic. The federal government had to send in an army to stabilize the
situation. Thus we see the process of delegitimation of federal power by the regional
elites, and this can be viewed as a practice of sovereignty — an attempt to define the
boundaries of power and to redistribute power at the same time. Another example is the
military coup in Mali that took place on August 18, 2020, in response to the political crisis
and mass protests over the resignation of the country's president, Ibrahim Boubacar Keïta.
It is also necessary to mention the military coup in Myanmar that took place on February
1, 2021, and became a catalyst for sociopolitical protests, as a result of which an
An example, Is the “Arab Spring” of 2011–2015 the active phase of the uprisings when the social networks
Facebook and Twitter became the main instruments of social movements in North Africa and the Middle
East. They helped protestors maintain communication, and coordinate their actions in an attempt to bring
order to the resulting sociopolitical chaos.
1
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institutional and political crisis arose, at the center of which is the question of the
possession of power and the ability to dispose of it.

Populism and particularism as instruments of sovereigntism. Another feature of
the current state of social relations is populism (considered as the leveling of established
power relations) and particularism (considered as the desire to legitimize individual
interests to the detriment of national or supranational interests). Populism plays the role
of a catalyst for political relations that is based on antipodes—opposition within the
political system, and the construction of the image of an external or internal enemy.
Particularism, on the other hand, produces the interests of communities, individual social
structures, as urgent, necessary, and relevant. Donald Trump's 2016 electoral victory,
Brexit, Hong Kong's 2014 “Umbrella Revolution”, Zelensky's victory in the presidential
elections in Ukraine, the victory in the parliamentary elections in Italy, and Italy's “Five
Star Movement” are all examples of the use of both populism and particularism that can
and should be considered in the context of the practice of sovereignty.
Also, in addition to particularism, one of the trends of our time is particularity as
manifested in the transfer of certain state functions to private companies, communities,
or structures (e.g., outsourcing practices). This, in turn, leads to the fragmentation of
sovereignty into many smaller sovereignties in the field of economic and trade relations,
the imposition of law and order, the conduct of military or armed operations, and the
provision of social, cultural or other services. The legitimacy of sovereignty with
particularity depends on the state's degree of control over the private sector and on the
strength of the state's influence over outsourcing companies.
At this point, a slightly more detailed discussion of populism versus sovereignty is
warranted. Researchers have noted that “populism emerges and gains traction when
political entrepreneurs with strong leadership qualities explore already existing identity
conflicts” (Stankov 2021). This is an internal contradiction of power itself, which political
scientists consider, among other things, to be the field of struggle for the possession of
political power and power resources (recalling the ancient Greek understanding of
politics as a struggle). In our opinion, populism is not so much an ideology as an
instrument or a way to achieve a fairly rapid buildup of electoral support for a particular
politician or political party, with a subsequent redistribution of power relations.
The Argentine political scientist Ernesto Laclau defines populism as an
emancipatory social force through which social or political groups that are marginal in
their behavior challenge dominant power structures (Laclau 2005). To some extent, we
agree with his thesis, since populism opens up opportunities for nonsystemic structures
to become part of the political system, having enlisted the support of voters. However,
the definition of populism in terms of emancipation (and this is a characteristic thesis for
representatives of post-Marxism) confronts us with a dilemma concerning both the role
of the state in the life of society and the mechanisms of inclusion and exclusion.
Emancipation presupposes liberation followed by equality, while populism, in our
opinion, appeals to the creation of a certain sociopolitical field in which the practice of
excluding social or political groups from the process of producing politics will be
reproduced. In other words, populism is viewed through the prism of ideology and
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hegemony. However, we propose to follow the research logic of Paris Aslanidis and shift
the emphasis from the ideological aspect to the discursive one (Aslanidis 2016), to
consider populism as a discourse, that is, methods of political communication with the
obligatory construction of an unstable and differentiated discursive field in which the
mechanisms of inclusion or exclusion are reproduced. One should not call populism a
discursive frame, since a frame denotes a more or less stable structure of the individual's
representations of social reality with obligatory reflection. Populism is, first of all, a
communication of emotions that ignores rational ways of justifying positions, beliefs,
norms or values.
It is in the discursive context that populism can be viewed as an additional tool or
method for the reproduction of sovereigntism. Why can't they be identified with each
other? Here it is appropriate to outline our assumptions on this matter. First, we view
populism as a discourse with the subsequent creation of a discursive field, and
sovereigntism as a political movement and political practices. Second, populism is
focused on the internal space of state policy, while sovereigntism is opposed to the
external space of state policy (though it does not exclude the redistribution of power
within the political system). Third, populism, as a rule, has a carnival character or is
presented as a certain political performance. That is, it is stylized for certain sociopolitical
circumstances (see articles on populism as a political style by Moffitt & Tormey 2014 and
Sengul 2019), while sovereigntism is a societal phenomenon in which questions of
community, collectivity, solidarity, and the achievement of specific goals turn out to be
dominant.
Fourth, populism sooner or later becomes personified. More precisely, it acquires
a leader (Geiselberger 2017: 50–53) who strives to institutionalize the discursive field of
populism by being elected president or deputy, and dominates his or her own party in
parliament establishing control over government institutions. Sovereigntism, on the other
hand, is a rather collective and poorly personified phenomenon in which the place of
leadership is taken by the glorification and mythologization of specific groups or
individuals. Two examples are the women who challenged the riot police during the
protests in Belarus in July–August 2020 and students who protested against the arrest of
Alexey Navalny in Russia and were later expelled from state universities in January 2021.
Other examples include the “Nebesna sotnia” (“Heavenly Hundred”), those individuals
killed during the 2014 Ukrainian revolution, and the "QAnon shaman," who was among
those who stormed the US Capitol on January 6, 2021.
Therefore, integrating populism as a discourse and sovereigntism as a practice or
movement in the context of neoliberalism (which we may take as a set of doctrines, ideas,
and directions without a clearly expressed ideology), we will itemize those opportunistic
features that affect both categories. Populism directly depends on a sociopolitical or
economic crisis; that is, the emergence of populism is possible in the context of an
immediate crisis of the sociopolitical system, for example the global economic crisis of
2008 (Slobodian 2018: 25) and the subsequent chain reaction in political, social, cultural,
and other spheres. Sovereigntism also depends on crisis, but with one important
difference: sovereigntism is a point of bifurcation, that is, a critical state of the system
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that causes uncertainty. Thus populism is a derivative of the crisis, while sovereigntism
is primary in relation to the crisis. Sovereigntism can both provoke a crisis (the storming
of the US Capitol, a coup d'êtat in Myanmar), and legitimize a crisis that has already begun
(the protests in several countries against the COVID-19 restrictions).
The study of populism in the context of neoliberalism takes place from the
standpoint of opposing the neoliberal order to the authoritarian one (see Ivanou 2019;
Edelman 2020; Diamond 2021). Researchers tend to assume that in most cases populism
is used by leaders either in authoritarian political systems Belarus, Turkey, China,
Cambodia or in countries where populism has become a catalyst for system authorization,
for example, the US during the presidency of Donald Trump, Hungary during the
premiership of Viktor Orban, and Poland during the presidency of Andrzej Duda. That is,
populism is opposed not so much to neoliberalism as to liberal democracy. Because
neoliberalism is more associated with economic policy, therefore, the political aspects of
neoliberalism in the context of populist practices remain outside the field of political
researchers. In addition, David Cayla points out that the roots of populism are to be found
in the contradictions between democratic ideals and values citizens making political
decisions through representative democracy; and neoliberal governance mechanisms in
which competition and the market arbitrate social events (Cayla 2021).
The situation is different with sovereigntism. On the one hand, it can contribute to
the autonomization of the political system with a further strengthening of authoritarian
practices, that is, a "tightening the screws" by the current political elite (as in the case of
the protests in Belarus 2020, the "Umbrella Revolution" in Hong Kong 2014, the
attempted coup d'êtat in Turkey in 2016). On the other hand, sovereigntism can
contribute to the undermining of the political situation, and the deconstruction of state
policy, primarily by weakening the mechanisms for making political decisions and
determining access to government institutions. In this regard, sovereigntism is a more
flexible mechanism for deconstructing globalization, since the internal political system,
claiming the universality of its own order, is opposed to external structures that also claim
the universality of their own political order. The political order should be seen as a way
of organizing the population and territory within the boundaries of the state.

Autonomization of sovereignty in open systems. The absolute sovereign shows
him or herself only in extraordinary situations—in emergencies and situations of
uncertainty and instability. The relative sovereignty that is characteristic of open political
systems has been rendered incapacitated by the COVID-19 pandemic. Therefore, the
governments and leaderships of many countries followed the principle of tightening the
system of universal control, and optimizing the legal system. The pandemic, however,
showed two important aspects of the modern political organization of the population:
first, the crisis of power as a way of communicating between the elites and the population,
and second, the state of emergency as a mechanism to legitimize extraordinary actions
attendant on possessing political power.
In this sense, sovereignty reveals itself as the ability of the state to solve nonlinear,
uncertain, emergency situations through resorting to particularism and populism, on the
one hand, and using the apparatus of violence and disciplinary mechanisms on the other
_____________________________________________
№ 1(17), 2021

66

IDEOLOGY AND POLITICS JOURNAL
© 2021 Foundation for Good Politics ISSN 2227-6068

(Žižek 2020). The ability of the state is also associated with the growth of authoritarian
methods of government,1 that is, with limiting democracy to resolve an emergency or
with applying international law as a tool for autonomizing the political
system (Ginsburg 2020). At the same time, the practice of sovereigntism (which produced
protests against quarantine measures, and featured certain political decisions of the state
and the inability of the state to respond to a changing social reality) appears to us to be
a mechanism for the deconstruction of sovereign power. It is characterized by the
presence of a binary opposition within the state and a dynamically (re)produced inversion
(replacement of the main concept with an antipode, a diametrical other).

The crisis of sovereignty as a discursive field. Sovereignty derived from a special
type of power relations; the power itself was transformed into an attribute of the state
from the point of view of normative legal interpretation. In the sociopolitical field,
sovereignty is a discursive unit, that is, something that is resorted to in situations of
instability, bifurcation, or emergency. In this sense, sovereignty as a discursive field that
presupposes institutionalization, the presence of a theoretical framework, the
maintenance of boundaries, and the reproduction of universal communication systems,
deactualizes itself.
Sovereigntism, on the other hand, becomes a mechanism for deconstructing or
refuting sovereign power, constituted by a social movement (practices) that tries to
change political reality. Discourse is an external space where a network of set positions,
nominations, structures, and groups is placed. The object, on getting into the discourse
field, starts experiencing pressure, coercion, and enforcement as a result of the need to
follow the set logic. One of the important specificities of a discourse field is constructing
the space in which the subjects interact with their predecessors retranslating their
normative and value positions. In other words, in the discourse field interaction is an
“exclusive” type of social practices (Foucault [1966] 2002: 129–132).
Conclusion
Over the past few years, sovereigntism has been evolving from a local phenomenon to
being part of the global mainstream as it is actively taken up by both the populations of
different countries and the political elites of these countries. The factors itemized above
that contribute to the spread of sovereigntism show us one key tendency: sovereigntism
is the antipode not so much of sovereignty itself but of the neoliberal order in the context
of globalization. If sovereignty is an established system, then sovereigntism either
remains a political movement or manifests in social practices, namely, in the practices of
sovereigntism aimed at deconstructing or refuting sovereignty.

Such methods include restricting the movement of the population, restricting democratic rights and
freedoms, the use of violence, and a strengthening of the disciplinary mechanisms for the reproduction of
political order during a pandemic (as seen in Spain, Italy, France, and Great Britain). On the other hand, such
restrictions may be a natural reaction of the political system to social movements challenging the practices
of sovereigntism (through rallies, protests, uprisings), such as in the US, Russia, and Belarus.
1
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The factor tendencies that we observe today reveal sovereigntism as a way of
autonomizing the political system. Such autonomization presupposes:
1) localization in political decision-making, that is, an orientation toward internal
requests and needs;
2) transformation of the regime characteristics of the political system, that is, a
departure from liberal-democratic values toward the principles and practices of
autarkism and authoritarianism; and
3) an increase in the functionality of the universal control system through the
increased use of violence, and mechanisms of disciplinary power.
In addition, the practice of sovereigntism can lead to a shift in the degree of
strength of sovereignty from weak to strong (“tightening the screws”) or from strong to
weak (creating a horizontal set of sovereignties, a weak hierarchy or social mobility, a
lack of bureaucracy, the dominance of norms or customs).
Also, the practices of sovereigntism show similar tendencies with the schisms in
political and social systems proposed by Seymour Lipset and Stein Rokkan (1967). They
analyzed the factors that determined social splits in historical perspective, as well as the
main binary positions between which these splits occurred: center–periphery, state–
church, city–village, owners–workers. If we analyze the events mentioned at the
beginning of this paper (the growing dynamics of social movements) we see the existing
dichotomy, when the periphery fights against the center for the sovereignty of its power
and for the right to possess this power.
Another example of dichotomy is a political polarization between city and village
regarding the support of one or another political elite. Dichotomy also exists when the
church (and in a broader sense religion) claims sovereignty and legitimacy in the system
of state sovereignty. It also exists when norms and rules (rituals, practices, ideologies) of
different cultures collide and the social principles of fundamentalism become more acute,
and when different ideologies construct the social reality of a particular individual, as
opposed to a collective identity (i.e., the individualization of society, the existence of
many communities).
Also, by distinguishing between sovereigntism and populism, we showed that
these two phenomena are not identical. Populism is a discourse that creates its own
discursive field and strives for institutionalization. Sovereigntism, on the other hand, is
the practice and movement within which the articulation of populism can take place. In
other words, populism is used as a tool to focus on the practices of sovereigntism, which,
in turn, do not always need populism. Still, both sovereigntism and populism can become
the reason for the autonomy of the political system, its transition to a state of semiclosure
or closedness, which is happening, for example, with the political systems of Bulgaria,
Poland, or Hungary.
In this context, authoritarian populism is used as a means of legitimizing power,
while sovereigntism can be used as a means to achieve specific goals. The examples of
Poland and Hungary, as well as the US, Myanmar, Belarus, and other countries show that
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sovereigntism is an instrument of the majority, that is, of the population, while populism
is an instrument of a minority, that is, of the power itself and its structures. Consequently,
we can assume that sovereigntism at this stage of its development is “politicized
sovereignty,” that is, a way of identifying and fixing crises in the system, primarily crises
of domestic political and legitimate, sovereign power. Practitioners of sovereigntism
decompose sovereignty as an integral system into constructs, within the boundaries of
which there is a struggle both for power itself and for its redistribution.
In connection with the increase in the participatory practices of the population of
different states, sovereigntism is being transformed into an egalitarian (open for
everyone, or at least for the majority) way of exercising power as a public policy, of
developing and making political decisions, of making power accessible. Sovereignty in its
turn remains an elite form of politics, when political elites act as limited holders of
sovereign power. Finally, it is necessary to ask the question. Will sovereigntism become a
real policy, or will it remain a way of expressing the unstable and unpredictable “will of the
people” aimed at deligitimating the established system of power?
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Анотація. Статтю присвячено розкриттю чинників де-етатизації
суверенітету сучасних держав. Автори висвітлюють трансформаційні тенденції, які
відбуваються в інституційних механізмах та організаційних формах функціонування
держави: розщепленні традиційних функцій держави між акторами з приватного та
громадського секторів, посиленні впливу наддержавних установ на внутрішні та
зовінішні процеси державного управління, вихолощенні змістовної складової у
комунікації влади і суспільства, ерозії усталених систем політичного представництва.
Фактичне творення політики в мережевих форматах за участі недержавних
стейкхолдерів зумовлює втрату державою суверенної монополії на вироблення рішень
та спричиняє проблеми їх легітимації.
Це дослідження представлено в межах теоретичних дебатів стосовно долі
державного суверенітету та демократії. Фактично відбувається вичерпання
легітимності, яка була пов’язана з існуванням модерних структур, і в тому числі
репрезентативної демократії. Попри свою легальність, вона втрачає легітимність
через втрату довіри збоку громадян. Структури модерна не можуть дати відповідь на
кризу, пов’язану з пандемією. Західна система надання соціальних послуг, медичних
послуг не може впоратися з викликами ситуації надзвичайного епідеміологічного
стану. Зараз легітимність належить глобальному «Майдану», який існує за межами
сучасної держави. У ситуації кризи опинилися не тільки країни пострадянського блоку,
а й країни, які вважалися центром світової демократії, світового капіталізму.

Ключові слова: державний суверенітет, політичне урядування, політичне
представництво, легітимація
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Abstract. This article is devoted to revealing the factors of de-etatization of the
sovereignty of modern states. We highlight the transformational trends that occur in
institutional mechanisms and organizational forms of state functioning: the splitting of
traditional state functions between the private and public sectors, the increasing influence of
supranational institutions on internal and external governance, depletion of the substantive
component in the communication of power and society, and the erosion of established systems
of political representation. Actual policymaking in network formats with the participation of
nonstate stakeholders causes the state to lose its sovereign monopoly on decision-making and
creates problems for legitimation.
This study is presented as part of a wider theoretical debate over the fate of state
sovereignty and democracy. The legitimacy associated with the existence of modern structures,
including representative democracy, is running out. Despite its legality, the modern state loses
its legitimacy owing to loss of trust on the part of citizens. Contemporary structures of
governance have proved unable to respond adequately to the pandemic crisis. The Western
system of social services and medical services provision cannot cope with the challenges of
the epidemiological emergency. Legitimacy now belongs to the global Maidan, which exists
outside the modern state. In this situation of crisis we find not only the countries of the postSoviet bloc but also countries that were considered the center of world democracy and world
capitalism.

Key words: state sovereignty, political governance, political representation, legitimacy
Introduction
The turbulent and unpredictable global events of the early 21st century—from the
terrorist attacks of September 11, 2001, to the global economic crisis of 2008, the COVID19 coronavirus pandemic, and the many other upheavals that humanity has experienced
in just two decades—have revealed the institutional weakness and vulnerability of the
national and international regulatory mechanisms in the setting of ongoing globalization.
In recent years, many states have faced a crisis of regime legitimacy, which is expressed
in frequent changes of government, the deconstruction of representative systems, the
volatility of electoral preferences, large-scale protest movements, and the rise of radical
populist political forces.
Despite the intensification of etatistic rhetoric among scholars concerning the
decline of globalization and the rise of nation-states (O’Sullivan 2019), the pandemic has
clearly confirmed the fact recognized by globalists: states are no longer able to effectively
regulate everything that penetrates their territorial borders. A common theme in global
studies is the deterritorialization of sovereignty, as globalization makes it impossible to
create public policy without the involvement in transnational structures (Сastells 2000;
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Hardt & Negri 2000; Beck 2005; Held & McGrew 2007; Pabst 2010; Crouch 2017;
Slaughter 2017; Gleckman 2018).
Territorial claims still remain a meaningful factor in interstate conflicts (e.g., the
escalation of the Azerbaijani-Armenian conflict over Nagorno-Karabakh in November
2020), though the apparent trend in the exercise of state sovereignty in the 21st century
is toward a changing role for the national government. This is occurring because of the
multiplicity of actors participating in policymaking, the forms of interaction between
them, and the move from hierarchically organized governance to its deverticalization in
the interstices of the network. State power is fragmented among the many actors involved
in policymaking and influencing decision-making at every level of governance:
international structures and supranational entities with varying degrees of integration
and institutionalization, global clubs, multinational companies and foundations, NGOs.
The heterogeneity of governance is exacerbated by the increase in the number of public
actors seeking recourse to international organizations and institutions to address
domestic political issues. Although political governance, by definition, is run by public
authorities and aims to ensure the “public good,” its implementation more often takes
place through hybrid channels of private and public structures. The essence of this
process is that society is no longer controlled exclusively by centralized structures.
Accordingly, the conceptual revision of the classical definition of sovereignty as
“supreme power especially over a body politic (as a country)” (Merriam-Webster 2020) built
on the fundamental issue to the modern world, the search for new organizational forms
to provide sovereignty. In the scholarly literature on maintaining state sovereignty, we
find the following statements:
[T]he trend in modem international law has been in the direction of enhancing the
authoritative foundations of the international system and to moving State practice
away from State absolutism. (Nagan & Hammer 2004: 187)
[T]he juridical concept of status sovereignty is not sustainable, and should not be
encouraged. (Zick 2005: 337)

And finally,
[S]overeignty can no longer be understood in terms of the categories of
untrammeled effective power. (Bhalla & Chowla 2014: 162)

Sovereignty is rather “a matter of competence” (Zick 2005: 337) in the functioning
of the state as an actor in international affairs or as a provider of services to ensure the
welfare of citizens. In this course of the issue recognition, Adrian Pabst points out that
“late-modern democracy is no longer predominantly defined on the basis of territoriality,
nationhood, or the self-determination of people composed of persons and citizens” (Pabst
2010: 59). Thus the main purpose of modern democracy is to regulate risks and maximize
individual choice and the economic opportunities of consumers as regards material goods
(ibid.).
In accounting for the need to formulate approaches that would go beyond the
traditional parameters of interpretation of state sovereignty, John Jackson (2003: 801)
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connects it with “the pragmatic functionalism of the allocation of power as between
different levels of governance entities in the world.”
In a wide range of the scientific literature, the chief recognized factors in state
sovereignty transformation are globalization and the influence of supranational entities
on the functioning of states. Nonetheless, we argue that the political, institutional, and
social changes taking place within the states are no less significant in their impact on the
de-etatization of sovereignty and the shift to new organizational forms of governance.
The legitimacy of decisions and the status of political institutions that must ensure the
execution of state sovereignty are more often being disputed, as indicated by the
frequency of changes in parliamentary coalitions and governments and the intensification
of protest activity across the globe. The rules of the political game are becoming less
clear owing to the fragmentation, deterritorialization, and diffusion of political power.
The purpose of this article is to lay bare the factors that determine the deetatization of the sovereignty of modern states. We interpret the concept of sovereignty
in terms of legitimacy. As in the context of modern trends in the implementation and
provision of power, it is legitimacy both in the normative aspect (including legitimacy
enshrined in law) and in the perceptual sense (based on the recognition of sovereign
power and consent to its implementation) that is the basis for sovereignty.
Taking into account the above, our study is based on the following assumptions.
First, we assume that the trend of widespread protest activity in the world in the last
decade can be attributed to the delegitimization of institutions of state power in the eyes
of citizens and the simultaneous lack of alternative institutionalized channels for
representing their interests. The second assumption is that the key factor in the deetatization of the sovereignty of modern states is the actual deverticalization of
policymaking processes in network multistakeholder formats, which have neither
accountability mechanisms nor channels of reverse public control.
The paper consists of two parts. The first part introduces recent conceptual
reflections on contemporary trends in state functioning and rising protest activism
worldwide, and provides some empirical justification of the issues. The second part
discusses the challenges to the legitimation of state sovereignty in the context of its deetatization.
The Rise of the Multitude
One of the more obvious world trends in sociopolitical development is the surge of
protest activity, political dissent, and other public expressions of dissatisfaction with the
actions of governments and representative systems in established democracies and
countries undergoing regime transformation (see: Krastev 2014; Inglehart & Norris 2016;
Mounk 2018; Müller 2018; Mudde 2019; Brannen, Haig, & Schmidt 2020). Indeed, mass
antigovernment protests rose by an average of 11.5% from 2009 to 2019 in all regions of
the world, with the highest concentration of activity in the Middle East (16.5%) and the
fastest growth rate in sub-Saharan Africa (Brannen, Haig, & Schmidt 2020:4). Even under

_____________________________________________
№ 1(17), 2021

75

IDEOLOGY AND POLITICS JOURNAL
© 2021 Foundation for Good Politics ISSN 2227-6068

severe quarantine restrictions in 2020, 230 antigovernment protests occurred in various
countries (Global Protest Tracker 2020).
Paradoxically, despite the variety of procedural mechanisms for public
participation in policymaking, people in different countries with distinguished political
modes more and more often take to the streets to declare their needs and interests. Does
that mean that modern states can no longer provide the appropriate representation of
public interest? The question is of interest insofar as representation is crucial for modern
states. As Frank Ankersmit (2002: 115) has written, "Without representation there is no
represented — and without political representation there is no nation as a truly political
entity".
Political representation has always been a complex mechanism, as relations
between citizens and their representatives are mediated by political parties, interest
groups, and corporate organizations. In addition, the common interest is based on the
social identity of the representatives and those they represent. However, modern societies
are becoming increasingly diverse in economic, cultural, religious, and gender aspects.
That makes it a very complex task to provide means of representation that would satisfy
the variety of public interests. Simultaneously, the sphere of political representation,
embodied in the activities of parties, political movements, and parliamentarism, is
gradually losing its legitimacy as a mediator between government and society, as
evidenced by the widespread decline in membership in political parties and confidence
in political institutions.
Citizens’ attitudes toward traditional party policy is reflected in the quantitative
indicators of party membership. According to the World Values Survey in 48 countries
only 14% of respondents are members of political parties, and of these, only 5% are active
members, while 84.7% declare no party affiliation at all (Haerpfer et al. 2020: 150).
Total party membership declined from 1994 to 2014 in Europe, Latin America, the
Caribbean, and North America. Formal membership in Latin American parties declined
from 24% to 18% in twenty years. In the countries of South Asia, party membership ranged
from 13% to 15% during this period (Klaukka, Van der Staak, & Valladares 2017: 109).
Despite the dominant position of the Communist Party in China, only 6.6% of citizens
identified themselves as members (Statista 2020).
The parties of the UK, France, and Italy have lost up to 1.5 million registered
members in the last three decades, corresponding to a total loss of about one-third to
two-thirds of their original electoral base. The share of the population that is a member
of political parties in the UK in 2019 was 1.7% (Audickas, Dempsey, & Loft 2019).
Although the results of individual surveys may differ from the quantitative
accounts of party membership provided by parties (citizens may hide their party
affiliation, or parties may inflate numbers to enhance the importance of their brand), they
nonetheless indicate skepticism about parties as representatives of voters' interests in
policymaking. Thus the World Values Survey records that between 2000 and 2020, 61.6%
to 67.6% of population surveyed expressed distrust in parties (Inglehart et al. 2018: 166;
Haerpfer et al. 2020: 113).
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Additional evidence of delegitimization tendencies in established systems of
representation comes from the decline in confidence in national parliaments. In
particular, among all public authorities in the EU, citizens have the least trust in national
parliaments. Overall, only 36.4% of citizens in the world trust national parliaments
(Haerpfer et al. 2020: 114), and the proportion of those who do not trust parliaments
increased from 49.2% in 2000 to 60% in 2020 (Inglehart et al. 2018: 167; Haerpfer et al.
2020: 114). Along with falling confidence in governments—more than half of citizens,
51.3%, do not trust national governments (ibid., 112)—such figures highlight the inability
of state policies and guidelines to satisfy social needs and public demands.
The de-affiliation from political parties is associated not only with a decline in
trust in them and in parliaments but also with a change in the substantive component of
representation, namely, the transformation of the social structure and a shift in the
“traditional” electorate from left and center parties to the extremes of the ideological
spectrum.
Structural transformations in modern societies occur mostly under labor market
changes and migration flows. The IT sector and robotics, online systems, and
multinational production have significantly changed the nature of professional
employment over the last quarter of a century. The increasing use of robots in
manufacturing and the introduction of electronic services have displaced blue-collar
workers from the labor market. According to a report by the analytical group Oxford
Economics, technological changes in production and services will lead to the loss of more
than 20 million jobs by 2030 (Cone & Lambert 2019).
Another important trend is connected with the intensive dynamics of labor
migration flows, which, along with the migration crisis in Europe, has become acutely
social. This trend casts into sharp relief the problem of marginalization of large
professional groups related to the manufacturing sector and certain industries. At the
same time, the ranks of such marginalized groups are replenished by graduates of higher
education institutions who cannot find employment but have to make payments on loans
for their education and by young people who cannot afford higher education at all. These
groups—workers who are unskilled for the labor market, young educated people who
cannot find jobs, migrants and refugees from conflict zones—form a new large social
stratum that is neither tied to certain labor groups nor has a clear political identification.
This stratum is what Hardt and Negri (2005) define as a “multitude” and Guy Standing
(2011) conceptualized as a precariat.
Precariat growth has been driven by the global economic turmoil of the last
decade, including large waves of migrant laborers and refugees, which has led to an
increase in the number of temporary jobs. Trying to determine the generational
characteristics of the precariat, Alex Foti (2017) argues that precariousness affects
generations X, Y, and Z, who entered the labor market after the baby boomers—that is,
people aged 18 to 45. Precariousness also affects middle-aged people who have been
fired (Foti 2017: 10).
The attitude of the precariat to production is defined as partial participation in the
labor process in combination with the so-called “work for job,” a term that refers to the
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constantly rising amount of unpaid activities workers must carry out in order not to lose
a job. The precariat is often deprived of certain civil rights that other members of society
have. However, the precariat is not yet a class for itself; so far it is a class in itself, but it is
dangerous in terms of conflict because of the features that Standing identified and
summed up as the "4As." Precariousness is characterized by constant anxiety due to
uncertainty; by alienation, in the sense that workers do not do what they want and do a
lot of things they do not want to do; by anomie, a despair caused by a lack of way out of
a situation; and by anger as a result of the previous three points (Standing 2011: 9–24).
Unlike the proletariat, the industrial working class, whose existence formed the
basis of the social democratic policy of the 20th century, the precariat does not have a
definite political platform owing to its eclectic composition. Without seeing the “old”
political parties and programs as reflecting Its interests, the precariat becomes an object
of manipulation by radical political forces. Radical populist parties have the greatest
electoral influence in matters of domestic policy, upholding the principle of “national
preferences” for employment and social security. By mobilizing the electorate against
labor immigration, they are in favor of restricting the supply of labor in the labor market.
Another reason for alienation is the weakening of traditional loyalty to political forces
that previously acted as representatives of the interests of the working class. Increased
support for radical parties can be seen as an expression of protest and frustration in
centrist parties. Citizens show their dissatisfaction with the political elite by choosing
parties that were outsiders to the political arena for decades.
Despite the polarity in the ideological spectrum, the programs of far-right and farleft parties have a number of common denominators: antielitism and antiglobalism (the
ideological platforms of populist political forces, right and left, are based on criticism of
the low efficacy of international organizations, global clubs, and international financial
institutions); endogenous political rhetoric (many populist parties began to form their
electoral base from certain regions of the state, which is reflected in their names), and
politicization of the migration issue. Thus the success of such parties is based on the
mobilization of a reserve of popular discontent among alienated voters who express deep
disappointment in modern politics. The rise of political populism is due to economic
globalization, which has changed the social basis of the centrist party electorate, and to
sociocultural resistance to global migration flows.
Modern systems of political representation also face the pressure of participatory
practices that utilize online technologies, through which citizens can independently
represent their interests in policymaking. Citizens are less interested in unilateral
participation in traditional political activities, such as maintaining formal party
membership. As political organizations are unable effectively to represent the existing
diversity of interests and values, online activities take over and complement the activities
of public organizations and social movements. But are such technology-based activities
able to fill the functional gaps in representation left by party activities?
Nowadays, the phenomenon that highlights the above-mentioned tendencies in
public representation and the decline of trust in governmental bodies is the fulminant
rise of social movements worldwide, from small, local protests to protests of national or
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even global scale. The most vivid examples of such movements in recent decades include
Occupy Wall Street, the "Arab Spring" uprisings, the Indignados, Fridays for Future (a
youth climate movement), the Umbrella Movement, the Yellow Vests, and Black Lives
Matter. Together, they form something that could be called a global Maidan.1 These social
uprisings can be considered separate from the institutional pillars of state functioning,
particularly in the state's mission of moderating plurality of public interests.
The diversity and multiplicity of non-governmental-sector organizations are
growing exponentially, in particular in the scale of activity and influence on policymaking
processes at all levels of government, from local to global. Surveys show that social
movements and NGOs generally enjoy more trust among citizens than parties do.
According to the Edelman Barometer, the level of trust in NGOs in 28 countries in the
decade from 2010 to 2020 remained constant and even increased slightly, from 57% to
58% of respondents, respectively (Edelman Trust Barometer 2010:6; Edelman Trust
Barometer 2020: 38).
The effectiveness of the representation of interests by social movements and
public organizations depends on the influence they can exert on the institutions
responsible for the implementation of laws. However, against the background of the
transformation in the systems of political representation and the delegitimization of mass
traditional parties, social movements and NGOs still have not supplanted them as
representatives of social interests in the political arena. Social movements and NGOs
draw attention to unanswered demands from government agencies and relay them
through nonelectoral public channels. At the same time, such organizations are less
interested in mediating between competing requirements for consistent policy
development. Their campaigns are sporadic and fragmentary. Social movements do not
fully compensate for the consequences of party withdrawal, as they perform only partially
the functions that help ensure stable representation.
Among other challenges of political representation, it is necessary to point out the
problem of the substantive aspect, the attributive characteristics of representatives,
because the socioeconomic and value gap between those who delegate their right to
represent interests and those who have to convert them into decisions is obvious. The
problem of the lack of mechanisms for aggregating the existing multiplicity of interests
with a simultaneous demand for their articulation in the political plane has become
increasingly acute. After all, the spectrum of political representation, in our opinion, can
no longer be reduced exclusively to a right-left dichotomy. A concomitant factor
contributing to social anomie and declining public confidence in public institutions is the
structural and organizational transformation of policymaking processes, namely, the
fragmentation of state power between private and public actors at the subnational,
national, and transnational levels. Through a domino effect, these several manifestations
of the dysfunction of political representation systems form a global trend of deetatization. The assertion of the universalist role of nation-states in representing the
common interest rather than the collective interests of the inhabitants of a given territory,
Here "Maidan" refers to mass protest movements in Ukraine during the Orange Revolution (2004) and
the Revolution of Dignity (2013–2014).
1
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in relation to actions that take place within national borders, is in dispute (see: Crouch
2017: 63).
The Legitimacy of Sovereignty: The State versus the Multitude
Legitimacy as one of the main factors guaranteeing the full realization of sovereignty is
at the heart of the matter. In the context of deterritorialization of the concept of state
sovereignty and the transformation of political governance, the legitimation of sources
of power and decisions becomes key to understanding the growing social frustrations in
different countries as a global trend in the last twenty years. Since the sovereignty of the
state is based on the exercise of power and decision-making, with results that are binding
on all members of society, according to rules (normative aspect) that determine who can
make political decisions, when, and in what order, and also depends on the commitment
of those affected (perceptual aspect), the top-down rules and bottom-up social
commitment together are important for legitimating sovereignty, as they serve to
guarantee the stability of the political system.
Despite numerous studies of political legitimacy, its conceptual rationale is still
not clear enough, owing to problems of operationalization and measurement. Various
evaluation indicators can be adduced in support of legitimacy, such as the level of
political activity of citizens or compliance with norms and rules. In a generalized sense,
legitimacy can be represented as the perception of the population of political power that
is acquired and exercised in accordance with certain social norms and criteria. Legitimacy
is formed both in accordance with the legal framework and through trust-building
between stakeholders. The two forms of legitimacy, normative and perceptual, are
complementary.
Legitimacy presupposes the voluntary acceptance by society of power and the
decisions the power-holder makes as meeting the requirements and challenges of today.
Since trust is the basis of the legitimacy of policy-making, and legitimate requests from
society are manifested primarily in the expectations of public authorities, to clarify the
state of their perceptive legitimacy, one should examine what is important for citizens in
terms of priority issues of state functioning. Cross-national monitoring studies show that
the concerns of citizens are primarily related to the socioeconomic aspects of life.
Ensuring stable economic growth is a priority for the state, according to 48.1% of
respondents (Haerpfer et al. 2020: 204), while only 18.6% of respondents saw increasing
the involvement of citizens in the discussion of government as a priority (ibid). An
important finding was that at the individual level, among the priority goals, the majority
of respondents (40.9%) indicated the maintenance of order in the country. The fight
against rising prices was identified by 23.6% of respondents, but giving more power to
citizens in making important government decisions as a priority was selected by only
22.4% of respondents (ibid., 206).
Thus there is a public demand for solutions to economic problems amid low levels
of trust in government. For their part, governments, caught between the need to keep
their promises to citizens and their obligations to international institutions, must seek
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solutions that can satisfy both parties. The only factor that seems capable of yielding a
compromise in such a contradictory situation by maintaining stability in society and the
status quo for the pro-government forces is the successful functioning of the economy.
The interpretation of Caleb Miller’s sovereignty (2020) fits into this context. He
argues that it is Hobbes’s interpretation of sovereignty as a form of domination through
the dichotomy of “subject” and “servant” models that reflects modern trends in
governance. While the Hobbesian subject has a conscious attitude toward sovereignty as
shared and mediated by the community and guaranteed by the agreement, the servant
perceives sovereignty as an accidental phenomenon, unmediated and guaranteed by
violence. Miller (2020) notes that in contrast to the ideal of citizens in a democracy,
namely, that political practices meet or at least approach democratic criteria, citizens
today recognize the impossibility of popular sovereignty and political equality. It is selfperception through the service format (the servant model) of building relations with
institutions of power that makes the political involvement of citizens more productive
and reduces the stressful consequences for providing state sovereignty.
If socioeconomic indicators are determinants of the legitimacy of political
governance, then fluctuations in economic growth can have a significant impact on the
maintenance of the political system because increasing the welfare of citizens increases
the legitimacy of political decisions, while economic deprivation reduces the legitimacy
of governance strategies and can cause frustrations in society. It is symptomatic that the
“Yellow Vest” protests in France have nothing to do with the migration crisis or terrorism,
problems that are quite acute in that country. The government's decision to raise the fuel
tax as an economic tool to cover the budget deficit provoked the formation of a social
movement across the country whose members opposed the neoliberal reforms of
President Emmanuel Macron and again put forward purely economic demands to restore
the solidarity tax on wealth and increase the minimum wage. Problems of concern to
citizens prove that the basis for recognizing or not recognizing modern policymaking
processes is performative legitimacy, which is achieved by demonstrating the
effectiveness of governance, mostly through the receipt of benefits. In this context, the
results of a cross-national study of political participation practices conducted in 2018
(Wike & Castilio 2018) are indicative.
In our opinion, the reason for the growth of public discontent and the frequency
of political crises is the economization of political legitimacy against the background of
privatization of government processes. De-etatization is embodied in the spread of
network formats for policymaking with the involvement of stakeholders from the public
and private (international, private, public) sectors. The influence of supranational
institutions and commercial institutions on political and managerial processes raises the
question of the legitimacy of decisions made in multistakeholder formats of governance.
In the context of modern sociopolitical trends, the two-dimensional format of the
government–citizens seems insufficient to fully understand the features of legitimization
of policymaking. After all, the effectiveness of governance depends not only on the ability
of public institutions to provide public goods in general but also on the ability to
effectively implement the program objectives of international entities. The study of
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international organizations such as the UN, the IMF, the World Trade Organization, and
supranational entities such as the EU also highlights the importance of citizens’
perceptions of problem-solving as a major factor in their legitimacy. States and their
citizens support power through the collective benefits they receive (see: Tallberg & Zürn
2019: 595–596).
The transformation of state sovereignty under the influence of globalization has
led to a change in the formats and principles of interaction between political actors, as
many of the issues related to the domestic policy of the state are mediated by decisions
made outside the state. As a result of the institutionalization of powers to set the agenda
and make, implement, and enforce decisions, powers transferred from states to
international organizations, the latter have expanded the scope of regulation beyond the
original functional powers and have gained more imperative influence.
The most powerful stakeholders choose legitimization strategies that allow them
to maintain control over the process. They implement dependency mechanisms that are
difficult to change. This is especially evident in governance formats with the participation
of international institutions. For instance, the IMF, the World Bank, and the World Trade
Organization are powerful sources of direct influence on both the economies and policies
of member states. Adherence to the rules and recommendations of the IMF and the World
Bank not only affects the possibility of obtaining a loan or grant, it is also a key aspect of
a recipient country's international reputation, which is of interest to other international
institutions and governments. Delegated authority can be restored only by terminating
membership in a particular international organization. However, the consequences of
such independence can be seen not only in reputational but also in real economic losses
for the private and civil sectors of the state.
An example is the situation around Brexit. The UK’s leaving the EU, according to a
draft agreement approved by the EU Council in November 2018 and rejected by the
British Parliament, would cost around £38 billion in “economic and fiscal outlook 2019.”
When the Brexit issue was finally settled in the autumn of 2019, the payments amounted
to £32.8 billion (€36.3 billion), with £5.0 billion to be paid as part of the UK's normal
membership fees in the EU (OBR 2019: 166). However, the biggest challenge facing the
UK is the prospect of its place in world markets. Brexit affects multinational companies
and enterprises operating in the UK, and therefore their employees.
The fragmentation of state powers between a multitude of public and private
stakeholders at the subnational and supranational levels of governance changes the
structural modularity of legitimizing policymaking. First, in multistakeholder governance,
the sources of legitimacy are fragmented, as each participant in a network partnership—
a public institution, private or public organization, or international entity—may be seen
as differently legitimate from the perspective of other actors and society as a whole.
Legitimacy requirements vary depending on the audience. They are formed by the
interaction of the legitimizing efforts of stakeholders and the reactions of target or other
groups to such efforts. Even if there is trust and agreement among the members of a
certain political and managerial network, they may have a low level of trust on the part
of the general public. Citizens are not asked to consent to the participation of specific
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nonstate actors in decision-making, and public trust is mostly assessed through attitudes
toward government and government agencies.
Second, participants in multistakeholder formats of political decision-making may
have their own unique strategies to legitimize political decisions, especially in the
normative aspect.
Third, multistakeholder political and managerial processes lack mechanisms for
legitimizing decisions that could simultaneously meet the legitimizing demands of all
stakeholders and their legitimizing audiences.
Traditional formal accountability mechanisms are not suitable for assessing the
legitimacy of decisions made in multistakeholder governance formats. To whom and on
what grounds should each participant In the multistakeholder decision-making network
be accountable?
International organizations (actually, their governing bodies) are accountable to
member states; NGOs are accountable to donors and sponsors. The accountability of
commercial organizations involved in decision-making and ultimately the provision of
services applies only to shareholders and is not relevant to the accountability of public
institutions to citizens. Even if multistakeholder governance is associated with
multilateral decision-making goals to be implemented on behalf of governments, this
format is not required to report on its activities or to follow the instructions of the
intergovernmental community. Multistakeholder governance with an emphasis on
organizational efficiency and managerial autonomy is not relevant to traditional models
of political control and accountability.
In traditional democratic theory, the core unit is the individual citizen, who can
vote and provide their opinion on any given policy or action . . . A stakeholderbased system is not structured to give appropriate centrality to individuals
affected by its governance. (Gleckman 2018: 6)

The provision of services is influenced by the authorities and can be adapted to
their particular interests. Principles of democratic governance, such as procedural
transparency, distributive justice, and the civil status of individuals, can be undermined.
These problems are particularly acute in countries with a low efficacy of democratic
institutions and an underdeveloped civil society. The informal nature of multistakeholder
governance here is to the result of the close merging of the interests of public officials
and large financial and industrial groups. The latter, together with the privatization of
entire sectors of the public service sector, gain significant advantage over policymaking
processes in the state while remaining out of the control of citizens, further strengthening
their positions in decision-making networks.
The normative aspect of the legitimacy of such multistakeholder governance is
questionable because of procedural opacity and the lack of advisory mechanisms and
compensation systems: those affected by the decisions made in such a format are
excluded from the decision-making process and do not have adequate political and legal
mechanisms to bring the decision-makers to justice. The lack of developed control
mechanisms leads to problems of public legitimacy of decisions and causes social anomie
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and a sense of alienation from citizens owing to their inability to influence policy-making
processes. Thus state power bodies, in particular governments, as socially accountable
stakeholders (at least in developed democracies), find themselves at the epicenter of
public discontent. The relationship between efficacy and legitimacy takes the form of a
vicious circle where increasing the efficacy of the state increases its legitimacy and where
increased legitimacy increases the efficacy of the state. The issue of ensuring democracy
in this context recedes into the background.
Conclusion
A review of current globalization trends reveals the contextual factors that determine the
de-etatization of modern states’ sovereignty. Changes in the economic and social spheres
in the context of the spread of digital technologies exacerbate the globalization
challenges that states have to deal with.
The deverticalization of governance, which occurs because of the fragmentation
of state power between public and private sector actors and a shift of decision-making
authority to nonstate actors, leads to the alienation of citizens from policymaking and, as
a consequence, public delegitimation of the status of governmental institutions and
political representation.
Displacement to the periphery of the labor market demand of professional groups
that traditionally formed the basis of the middle class, even as the labor market was
saturated with foreign labor through increased migration flows, led to the formation of a
stratum of society, the precariat, without a stable status in society, social security
guarantees, or clear future prospects. Financial instability, social insecurity, and alienation
from traditional channels through which to make one's interests known, such as political
parties or trade unions, make the precariat a source of social frustration, the radicalization
of political sentiment, and protest activity.
Although political parties continue to play an influential role in elections and
institutions, they can no longer claim mass participation, and the extremely low level of
public confidence in them calls into question the prevailing notion of political parties as
the main relational mechanism between the broad social strata and the authorities in the
representation of a multiplicity of public interests. Radical political forces, building their
programs on populist rhetoric, seek to occupy the gaps created by the decline of centrist
parties.
Social movements that provide a mediating function between citizens and political
authorities with the help of the latest technologies are, however, poorly representative
owing to their own underrepresentation in the political sphere and to the lack of
aggregation of various interests into common political programs.
The legitimacy of state sovereignty as a form of domination is ensured primarily
through the ability of state institutions to provide socioeconomic benefits, though the
transfer of public functions to wholly or partially controlled public service companies and
joint forms of governance, such as networked public-private partnerships, displaces
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political control and weakens the link between public preferences and policymaking. In
multistakeholder formats of policymaking, the sources of legitimacy are fragmented, as
each participant in a network partnership may differ in the legitimization demands of
external audiences and in its own legitimization strategies. The most powerful
stakeholders, such as international organizations or financial industry groups, use
strategies to legitimize decisions that make governments dependent on regulatory
requirements or government claims. The lack of developed institutional mechanisms of
accountability and control in multistakeholder formats of government leads to problems
of public legitimacy and causes citizens to feel alienated from the processes of
policymaking. Institutions of state power, in particular governments, as socially
accountable stakeholders are the focus of public discontent. The de-etatization of state
sovereignty leads to the delegitimization of state institutions and a downgrading of the
status of states in general. In the long view, the counterthrust to the negative
development of revealed trends lies in designing appropriate institutional means of
providing representation of the public interest at a transnational scale. Obviously, the
difficult issue of the structural reformation of international organizations that were
founded in the twentieth century should be put on the global agenda. Particularly, in our
opinion, the European agencies (e.g., the European Centre for Disease Prevention and
Control (ECDC), European Defence Agency (EDA), European Police Office (Europol),
European Food Safety Authority (EFSA) etc.) could serve as a prototype for governmental
models relevant to the current deverticalized policymaking process. However, these
decentralized bodies still do not wield power directly; their structural and functional
features correspond much more to the governmental tools required in a globalized world.
That situation does not presuppose the elimination of state power in the near term. Yet
it could mitigate some of the effects of the de-etatization of state sovereignty.
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Анотація. В основу цієї статті покладено аналіз концепції суверенітету, яку
просувають сучасні сувереністи. Автор доводить, що, хоча в різних країнах сувереністи
відрізняються, їх об'єднує специфічне тлумачення концепції суверенітету.
Ґрунтуючись на аналізі трампізму та путінізму, сувереністичних ідеологій, що
реалізуються в рамках старої демократії і нової автократії, автор показує, що
сувереністи визначають суверенітет як верховенство «народу», уявного більшості, що
заперечує суверенітет людської особистості і заохочує недовіру до міжнародних
організацій і договорів, які підтримують космополітичні норми справедливості. Також
автор демонструє, що трампізм і путінізм є двома випадками «сувереністичного
повороту» у відмінних політичних контекстах; при цьому путінізм є більш
радикальною ідеологічною позицією і має глибший вплив на політичну і конституційну
систему Росії.

Ключові слова: суверенітет, суверенізм, космополітизм, соціальна уява,
ідеологія, трампізм, путінізм, популізм
THE SOVEREIGNTIST TURN:
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Abstract. This paper is based on an analysis of the concept of sovereignty as promoted
by contemporary sovereigntists. I argue that although the sovereigntists vary greatly from
country to country, they are united around a specific interpretation of the concept of
sovereignty. Based on an analysis of Trumpism and Putinism, the sovereigntist ideologies of
the core old democracy and the new autocracy, I argue that the sovereigntists define
sovereignty as the supremacy of the people, the imagined majority; deny the sovereignty of
the human person; and promote distrust of international organizations and treaties that
support cosmopolitan norms of justice. I propose further that Trumpism and Putinism represent
two cases of the sovereigntist turn in different political contexts; however, Putinism is a more
radical ideological position and has had a deeper impact on the political and constitutional
systems of Russia than Trumpism has had on those systems in the United States.
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In 2021, in connection with the COVID-19 pandemic and the associated socioeconomic
crisis, the existing political contradictions sharpened in global, regional, national, and
subnational contexts. The sources of these contradictions, however, are predominantly to
be found in the prepandemic era: in the exodus of America from international politics and
its abrupt "return" in 2021, in a certain declared "Westlessness", in the manifest
disappearance of common, West-supported rules, in the growing role of non-Western
states and economies in shaping the global agenda, and in the many other changes that
our "full world" lived through in the immediate past decade.1
One of several core contradictions that have escalated in 2020 is the sharpened
contest for the understanding of sovereignty. On the one hand, sovereignty is interpreted
as state sovereignty, an underlying legal and political principle guiding processes inside
and among states for several centuries until the post–World War II period (Kelsen 1920;
Smitt [1922] 1985; Reisman 1990). And this interpretation sparks anew the conflict with
the other meanings of sovereignty. Specifically, it tries to undermine an understanding of
sovereignty as an undeniable quality of a person as defined by transnational human rights
treaties and acknowledged by sovereign states (Brand 1994; Cohen 2004; Benhabib
2016). Since the end of World War II, these two meaningful conceptualizations of
sovereignty have been drawing closer together, and with the third wave of
democratization and the dissolution of the socialist camp, they began changing
fundamental practices in politics, human development, state-building, and international
relations (Huntington 1993; Benhabib 2016; Brunkert et al. 2018).
However, in our times and in our full world, the conjunction of two major meanings
of sovereignty is under attack by powerful ideological groups that deny the second
meaning and reinterpret the first in a very specific way. These political groups came to
power in old and new democracies and autocracies and acquired the label of "new
sovereigntists". They have already had a strong ideological impact on the policies of
Brazil, Hungary, Poland, Russia, the US, and the UK, which may further change the nature
of international relations and the quality of democracy around the world.
In this article I analyze the reinterpretation of the concept of sovereignty by
today’s sovereigntists. For my analysis I use two cases—Trumpism and Putinism—in which
the sovereigntist ideology was well articulated and had a strong impact on foreign and
Here I refer to several concepts that critically differentiate our era from the previous periods of modernity.
"Westlessness" is a process whereby the world “is becoming less Western” and the West itself is “getting
less Western, less rule-based, less value-oriented” and may become less Western, too (see: Westlessness
2020: 6; Beyond Westlessness 2021). "Full world" denotes the relatively recent situation in which humanity
has lived since the mid-20th century where no more "empty space" is available for growth and every action
in every national sector influences other sectors in other nations (see: Weizsäcker & Wijkman 2018: 9ff).
Both concepts describe the profound change in the global cultural and political situation in which
"sovereignty" becomes a freshly contested concept, with potentially far-reaching consequences for the
international order.
1
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domestic policies. In my analysis I try to answer the question, what is new and what is
borrowed in the sovereigntist understanding of sovereignty, a core ideologeme of this
movement? In the course of the analysis I will test my hypothesis that the sovereigntist
interpretation of sovereignty is only partially a political reaction to the widespread
practice of sovereignty that balances human rights and state supremacy; what is more
important, sovereigntism offers a new worldview that not only denies rights and liberties
to the individual but also promotes a new conservative understanding of world, state,
government, people, human person, and their hierarchy.
Accordingly, this article is divided into five parts. In the first part I show how the
imagery of sovereignty has changed over the past several centuries and how the
alterations affected state-building and international relations. In the second part I
describe the sovereigntist turn in understanding sovereignty in general terms to establish
the context for further analysis. In the third part I analyze the Trumpian imagery of
sovereignty, a (hopefully) short-lived sovereigntist turn in an "old democracy". The next
section is dedicated to the sovereigntist turn in Putin’s Russia and its impact on Russian
political culture and the country's constitutional system. In the conclusion I summarize
the answer to my key question and review my hypothesis.
Conceptual and Historical Contexts
The sovereigntist turn is an ideologically driven political process that Is taking place in
many countries around the world, affecting equally both old and new democracies and
old and new autocracies. This turn changes the post–World War II understanding of
sovereignty, and thus of a state, of international politics, and of law. Sovereigntism is the
political ideology that drives it. Sovereigntism as such is not a new ideology; it was
actually a logic of political action, legal judgment, and international relations since Jean
Bodin’s and Thomas Hobbes’s theories of sovereignty and the state-building practice
stemming from the Peace of Westphalia (Hobbes [1651] 1980; Holmes 1988; Bodin
[1586] 1992). And between 16th century and today, the concept of sovereignty has evolved
over the course of a long history that saw its meaning contested among at least five
interpretations. In her conceptual history of sovereignty, Raia Porokhovnik (2013) writes
that by the mid-20th century, four major forms of sovereignty could be identified. First,
sovereignty was understood as an absolute, indivisible power (a view held by Bodin,
Hobbes, and to some extent Spinoza and Kant). Second, sovereignty was perceived as the
location of supreme and final authority at the top of a pyramid of discrete lower powers
(as proposed by Locke and his followers). Third, sovereignty was applied as a common
term to denote two distinct authorities, supreme lawmaking authority and the legitimate
power to rule, that limited each other's scope and endowed the people, not the ruler, with
sovereignty (the liberal tradition). Fourth, sovereignty was treated as the coexistence of
internal sovereignty (which granted a monopoly on the use of legitimate force within a
specific territory) and external sovereignty (which granted external war- and
peacemaking powers) (Prokhovnik 2013: 5–8). The fifth interpretation—sovereignty as the
supremacy of a human person (both a citizen and an alien), acknowledged by states—
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became intellectually and practically influential since the mid-20th century (Benhabib
2004).
These five interpretations of sovereignty were imagined and practiced differently
in various periods of modern political history, but sovereignty always remained important
as a legal and political concept. The synthesis of different, often conflicting elements of
this concept was achieved through the force of the social imagination. Human
participation in socioeconomic and political processes is possible owing to the
combination of direct personal experience, individual and group judgment, and complex
conscious processes that produce certain views, beliefs, and ideologemes. This production
is the activity of the social imagination, and its result is social imagery. As such,
imagination is a cognitive operation carried out on an unreal thing or situation, where all
rational categories are applied to the possible object of sensation which is not actually
present at the given time; imagination unites aspects of fantasy, virtuality, and possibility
in cognition and action (Ricoeur 1994; Cocking 2005; Bottici 2014; Glaveanu 2018). The
synthetic and productive force of imagination also transcends the individual–collective
dichotomy (Adams 2004; Zittoun & Cerchia 2013). The physical, semiotic, individual,
collective, and other aspects of reality come together owing to the creative force of the
human imagination, which makes, among other things, the political realm a space of
human creativity, of the application of collectively shared ideas to reality and its change
(Berger & Luckman 1956; Schutz & Luckman 1960; Castoriadis 1987; Taylor 1989;
Honnet 1995). Accordingly, in this paper I treat the concept of sovereignty as the product
of a long process that transformed individual and collective practices and understandings
of state, citizen, and relations between states and citizens, which in turn created today’s
social reality with its unequal distribution of wealth and power in the world-system and
attempts to rectify such an inequality.
Initially, the imagery of sovereignty manifested as a “commitment to territoriality,
national politics . . . and resistance to comity or international law” (Koh 2005: 52). For
several centuries, the political order within and among nations was based on an
understanding of political sovereignty as the principle of the undisputed supremacy of
norms, values, and interests within the confines of a territory controlled by the
government of some sovereign state. In the course of this history the sovereign has been
reconsidered: first it was a traditional monarch, then it was an absolute monarch in a
regular state with an emerging bureaucracy, then it was the regular nation-state with a
systemic bureaucracy (Tilly 1994; Du Gay 2005). This last idea of a sovereign was a
universally accepted norm up until the existential crisis of World War II (Schrijver 1999;
Biersteker 2002).
Despite its universal acceptance, this imagery of sovereignty was constantly in
conflict with itself. What is the source and who is the bearer of such sovereignty? The
clash for sovereign status was being conducted among a "prince" (which soon became an
absolute monarch), a state (which turned into a bureaucratic political machine in
metropolises and into colonial administrations in the boundless imperial networks
around the world), and a nation (which oscillated between a δῆµος, a political community
of citizens, and an ὄχλος, a crowd, masses)—all these conflicting imaginaries of
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sovereignty were constantly undermining the stability of a state and relations in the
world-system. By the 20th century this internally incongruous understanding of
sovereignty had differentiated into the above-mentioned five meanings of sovereignty.
And these conceptual differences materialized in practical conflicts within and among
contemporary nations and jurisdictions, manifesting in loss of the old universally
accepted imagery of the sovereign.
After the shock of World War I, the most influential states—those that survived the
war and those that came into existence because of it—did their best to create a less
contradictory world by developing some common understanding of sovereignty. The
contradictory content of different sovereignties called for legal solutions and political
action. Among other ends, the League of Nations was supposed to be a mechanism for
resolving conflicting sovereignties (Stone 2000; Anghie 2001). The Montevideo
Convention on the Rights and Duties of States (enacted in 1933) represented an attempt
to reinforce the old imaginary melding state sovereignty and people sovereignty into one
concept right before World War II—a barren effort that did not keep the world from global
total war (Österud 1997; Grant 1998).
The conceptual contradictions of sovereignty were visible not only in the
governmental practices of the decaying colonial states and the unstable nationalist
states. They were also evident in the debates among legal scholars and political
philosophers of the interwar period. World War II and the political history of the early
20th century showed that states, through their establishments and for their sovereign
purposes, could engage in criminal acts (total war, genocide, purges) that contradicted
another image, the state as a super-institution based in the idea of justice (Ackerman
1980; Emlyn-Jones & Preddy 2013). In this ideological context, states as sovereigns
couldn’t be judged and punished. Thus the founding idea of a state—justice—was put into
question. How can justice and sovereignty coexist?
In 1922, Carl Schmitt offered the following definition of a sovereign: “Sovereign is
he who decides on the exception” and who decides on “the distinction between friend
and enemy” (Schmitt [1922] 1985: 5; Schmitt 1996: 12). Schmitt criticized the liberal
democracy with its commitment to legal limits on the political authority, which, in his
interpretation, meant that the constitutional-democratic state was incapable of being
sovereign. In a way, he expressed the most radical view on the supremacy of sovereignty
over justice, a view supported by other theorists (e. g., Jellinek 1905). In this statement
Schmitt offered a universalist maxim of power-based sovereignty: whoever is in
government has the legitimacy to make any exceptional decision and to divide humanity
into two categories—those who are us, and the rest, who are enemies. This image of
sovereignty in many ways continued Bodin’s and Hobbes's logic of sovereignty as the
possession of exceptional power in an isolated state-controlled territory, and it prescribed
sovereignty to be of a particularistic nature, with no space for international law or
obligations.
At around the same time, Hans Kelsen famously argued that every legal system is
a hierarchy of norms based on a fundamental norm of the system. According to such logic,
if there are conflicting norms in a system of justice, the conflict can be resolved through
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recourse to a higher norm. In a sovereign state, the fundamental norms are in the state's
constitution. However, international law can become a higher norm for national legal
systems, which makes the entire idea of a sovereign system unsatisfactory (Kelsen 1920:
320–321). Thus the principles of justice and sovereignty were seen as incompatible as
well, which forced political actors to assign primacy to only one of the principles. To
continue with this logic, if justice is a universal value on which political communities are
grounded, then it should be formulated as a principle in an international law that could
resolve conflicting norms of sovereign nations. The two principles were seen as
incompatible, and this difference indeed became among the key ideological factors that
drove nations into the catastrophe of World War II.
The reconstruction of the world after the new experience of unprecedented stateguided violence during World War II and after required a reimagining of sovereignty that
would not contradict justice—both within and outside the nation—and would not
undermine the existence of humanity (Deák et al. 2000; Krasner 2005: 71ff.; Judt 2006:
12ff.). This reimagination of sovereignty was indeed an ambiguous process in the
condition of globalization leading to the "full world", in which political systems,
jurisdictions, economies, ecological systems, and humanity as a biological species were
unable to remain isolated in national territories (Weizsäcker & Wijkman 2018: 10ff.;
Schwab & Malleret 2020). On one side, a sovereign state as such was thought to be part
of the problem. To lessen the risks a sovereign state produces for peace and life on the
planet, the United Nations organization was established as an all-embracing platform for
interstate conflict prevention, resolution, and management (Peck 1996). On another side,
after World War II most colonies were emancipated from subjection to national
sovereignty (Strang 1990; Asprenger 2018). So some new postcolonial polities were keen
to practice the outdated, particularistic imagery of sovereignty. On a third side, the
sovereignty of the state was more and more outweighed by the increasing sovereignty of
the human person and the growing role of human rights within and among states—an
imaginary that was providing a new approach to understanding sovereignty (Rudolph
2005; Levy & Sznaider 2006; Benhabib 2018). Altogether, a new, universalist—that is,
applicable to all societies around the globe—imaginary of sovereignty was developed as
the unity of national and personal sovereignty.
With the introduction and ratification of the Universal Declaration of Human
Rights in 1948, the new universalist imaginary of sovereignty acquired a serious legal
tool to become a widespread practice. But it took another four decades for the practice
to became reality. First, the stability of this universal unity needed a strong
argumentation. One of those who offered such an argument was John Rawls. Rawls (1999:
577) offered “democratic citizenship in a constitutional democracy” as a solution to the
contradictory nature of a state and personal sovereignty. He implied that states were to
base themselves on recognition of human personal sovereignty and the superiority of
international legal norms, which would transform a Leviathan into democratic
“cooperative venture(s) for mutual advantage” (Rawls 1971: 84). In this way, the citizens
of a democratic state would become the “owners” or shareholders of the republic in the
form of a territorial association. In this state, individuals would be the “sovereigns", with
the ultimate authority to decide on state matters. This theory may seem idealistic, but it
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indeed describes the imaginary that guided the post–World War II legal and political
development of the Western core polities (Bell 2000; Benhabib 2016).
Second, this development was constantly undermined by the logic of the Cold War:
as a result of the fight against "global communism", Western governments had a security
argument to rule, with limited respect for civil rights. The lasting Cold War state of
emergency opened Western authorities to the temptation to use the Schmittian
understanding of sovereignty in their own countries (despite limitations imposed by their
own constitutions) and in their ally states (Latham 2011: 2, 5; Gustafson 2007: 13ff.).
Third, the socialist camp and parts of the economically developing world were
opposed to the new universalist imaginary of sovereignty. Global socialism, despite its
many varieties, from Brezhnev’s and Deng Xiaoping’s opportunism to Castro's and Pol
Pot's radicalism, cherished the imagery of world social revolution. In this framework,
sovereignty was not connected with a state: if a state is to be a machine to administer
production (Marx 1845), it needs neither political nor legal sovereignty. The peoples of
the world were expected to be freed from the accumulation of capital and from
capitalism's superstructure, including the dominance of the political machine. The
practices of socialist states in the post–World War II period, however, were based on
etatism, state corporate capitalism, and an administrative economy (Yakovlev 2010;
Krasnobel’mov 2013; Resnick & Wolff 2013). And the international politics of the USSR
and China were based on the spread of a socialist anticolonial revolution and the socialist
model of state-building. By 1984 the network of states “developing by the socialist path”
had reached its historical zenith, and the networks of states oriented toward either
Moscow or Beijing included almost half of existing states, which were national states
with “limited sovereignty” and different degrees of dependency on one of the core
socialist states, enjoyed growing access to social benefits, and had extremely low respect
for human rights and civil liberties (Wallerstein 1984; Jayatilleka 2014; Alles & Badie
2016: 11; Verhoeven 2020). In this network of states, constitutional democracy and a
human person’s rights were close to nonexistent (Osakwe 1981; Kartashkin 1991; Balboni
& Danisi 2020). The USSR and China themselves were governed not by a public
government but by the party at every level and in every sphere of decision-making, which
made the ruling bodies of the party a peculiar sovereign (Shapiro 1965; Schubert 2008;
Friedgut 2014). State sovereignty was rather a bargaining point between the Communist
Party of the USSR (which de jure was not part of the state) and the pro-communist parties
in the countries of Eastern Europe and the global south, which could lead either to cases
similar to Angola's or Afghanistan's civil wars, with permanent interference from external
actors, or to communist isolationism, such as in Ceausescu’s Romania or Hoxha’s Albania.
The “affirmative action empire” of the USSR (Martin 2001) saw a sovereign in the party
leadership, which paid lip service to some level of sovereignty in the working class/people
(which could have some identity/natsionalnost’), but this was definitely not state
sovereignty. In the overarching Marxist political imaginary, sovereignty—in any of its
political or legal forms—was simply not among the key issues.1

1

Which does not exclude the importance of nonpolitical sovereignty. On this, please read Yurchak (2015).
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It was the end of Cold War that provided a new universalist imaginary of
sovereignty with the chance to become one of the leading practices in politics, statebuilding, and international relations. One of the results of the end of the global conflict
between the capitalist and the socialist camps was an opportunity to build a more just
and cooperative system of international relations. Seyla Benhabib describes this
perspective as follows:
[W]e have entered a phase in the evolution of global civil society which is
characterized by the rise of cosmopolitan norms of justice. (Benhabib 2016: 113)

With the dissolution of the socialist bloc, for several decades this global civil society and
states coexisted in a system of nonconflicting double norms. On the one hand,
international law was organized around treaty obligations recognized by sovereign states
as part of their own national legislation. On the other hand, the norms of international
law indeed became cosmopolitan when individuals—whether as citizens or just as human
beings—were treated as subjects endowed with universally acknowledged rights, which
no state could deny them, even if at times these rights might be regarded as contradictory
to the interests of a government. The fact is that after 1948, the new sovereignty
imaginary—and all related political, legal, security, and other practices—more and more
saw states through a liberal lens. When the emergency argument of Cold War times
ceased to undermine it, a state was a recognized sovereign only if it could fulfill its human
rights obligations and adhere to the prohibition of crimes against humanity (Grimm 2015:
89–92; Benhabib 2016: 113–14). And the expectations of global populations concerning
their governments and their freedoms were in accord with it (Inglehart & Welzel 2005:
5–7).
The 21st century opened in a globalized world where sovereignty was largely
understood and practiced in the unity of a state’s and a human person’s balanced rights,
with the strong involvement of international obligations. The universality of liberally
understood democracy and a state’s obligation to serve its citizens were at the heart of
the international order that had emerged. However, already in the first decade of the 21st
century a number of crises—the wars in Iraq and Afghanistan, the global financial crisis
of 2008–2009, the Russo-Georgian war—showed the limits of the practical application of
the new imagery of sovereignty and laid the groundwork for the future sovereigntist turn.
The Sovereigntist Turn
As I discussed earlier, the social imagination is a source of great power for transforming
reality. The interconnection of personal and collective will, creativity, and action can
change the materiality of social, legal, and political systems (Bottici 2014: 17ff.; Etkind &
Minakov 2020: 10ff.). However, the cosmopolitan sovereignty was quickly contested by
political philosophers and legal thinkers, as well as by politicians and civic activists from
different camps. For example, Michael Walzer and Samuel Moyn have argued that
cosmopolitan sovereignty had little impact on practices in national legal and political
systems in most countries of the world; this means that the imagery was deficient, it did
not extend to social practice (Walzer 2004; Moyn 2010). Jean Cohen has argued that, to
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grant social and political justice, the human rights regime must be balanced with the
principle of self-determination, which in turn implies the coexistence of global
cosmopolitanism and national sovereigntism (Cohen 2012). Or thinkers like Thomas
Nagel insisted that cosmopolitan sovereignty is a regime founded on the contractual
commitments of sovereign states, which could rightfully be withdrawn by such states;
that is, the cosmopolitan imagery depends on the sovereigntist imagery (Nagel 2005). To
each of these arguments equally strong counterarguments have been posed by other
thinkers (e.g., Seyla Benhabib, Jürgen Habermas, Wolfgang Merkel), but the mere
discussion was enough to weaken the influence of the cosmopolitan imagination (Fine &
Smith 2003; Benhabib 2011a, 2011b, 2016; De Wilde 2019).
Simultaneously, the growth of inter- and transnational systems of norms globally
and regionally provoked resistance from those political actors who valued the sovereignty
of states more than the rule of law and human rights. For example, despite the cautionary
pace of European integration, the Maastricht Treaty (1992) and the Treaty of Lisbon
(2007) provoked strong movements against further integration in old and new member
states (Schimmelfennig 2019; Rozenberg 2020). As Rozenberg demonstrates, these
sovereigntist movements arose simultaneously on both the left and the right, had a very
vaguely defined ideology, and reused for their purposes the old continental ideologies
such as “nationalism, Gaullism, traditionalism, and republicanism” (Rozenberg 2020: 166).
If from inside the nations, the emerging sovereigntist turn relied on longestablished ideologies and varied tremendously from place to place, when viewed from
the outside, from an international perspective, the sovereigntist movements of the 21st
century have taken three major forms. Analyzing cases of sovereigntist movements from
all the nations of the world, Delphine Alles and Bertrand Badie divided them into three
categories: archeo-sovereigntism, conservative sovereigntism, and neo-sovereigntism
(Alles & Badie 2016: 12). In a nutshell, the first was a reaction to unfair globalist practices
and called for a return to the order existing before World War II or earlier; the second
aimed at preserving the interstate order without further integration and situated the
Westphalian vision at the center of its imagery; and the third responded to the binary
cosmopolitan sovereignty with demands to promote norms protecting the independence
of each existing state, to grant equality between and among states, and to contain core
states in their attempts to influence other nations (Alles & Badie 2016: 16–18). In that
last perspective, the sovereigntist turn was guided by the need for a conservative
reinvention of justice, which would be provided by the sovereign state, not by some
international institutions with unclear legitimacy.
Both approaches, of Rozenberg and of Alles & Badie, define contemporary
sovereigntism from within and without mainly as a reaction to the full world and its
global political, economic, and legal order that emerged at the beginning of the 21st
century. But this provides only part of the answer as to the sources of the sovereigntist
turn. Still to be addressed is the positive guiding ideas of these sovereigntist movements.
In my opinion, contemporary sovereigntism—in its different forms and
categories—is based on the reinterpretation of sovereignty in such a way that it would let
the power elites of certain states adapt the political system and economy to the
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conditions of the full world, where political egoism and legal particularism are, in a
longer-term perspective, suicidal. Thus the sovereigntist turn is only partially of a
reactionary nature; it is also a conservative form of ideological creativity that attempts to
find new forms of particularism that would permit a political community to resist the
global challenges without losing its politically and legally understood state sovereignty.
And certainly a human person’s sovereignty, with its individual and minority rights
regime, was to be dismantled as a danger to the political community.
My hypothesis is supported by an analysis of two cases of sovereigntism that,
despite their different contexts, have in common a merger of the reactive response to
globalization—namely, a desire to return to the pre–World War II or earlier order—and
the conservative ideological creativity that would situation sovereignty with the
individual nation, not subject to supranational agreements or organizations. These cases
concern the interpretation of sovereignty by Donald Trump and his supporters, and the
interpretation of sovereignty by sovereigntists from Vladimir Putin’s entourage.
The Trumpist Interpretation of Sovereignty
unlike Marxism or liberalism, Trumpism as a political ideology lacks a fundamental body
of texts that would supply a basis for analysis. For that reason, those who analyze Donald
Trump’s ideological and political views must rely on mediated speeches, bits of quoted
conversations, and short posts on social media (Brock 2016: 16ff.; Mollan & Geesin 2020:
407ff.). This is probably its peculiarity: the Trumpist ideology should be spoken, it should
avoid firm definitions, and it should rely on the active participation of supporters in
interpreting short statements or posts. The term “sovereignty” and its derivatives, for
example, in the mass of these statements and posts is quite rare (my search in the archive
of the Twitter account “President Trump 45 Archived” found only seven mentions of the
term or its derivatives, and all are mainly emotional in their use). And before Trump
became president, as Mollan and Geesin, who studied media materials with the
participation of Donald Trump before his political career took off, argue, he was reluctant
to discuss international politics (and issues such as sovereignty) (Mollan & Geesin 2020).
This mediated and undefined use of terms in Trumpism probably stems from the specific
subculture of the tea party movement, with its irrational polemics and its own mass media
networks (DiMaggio 2011; Street & DiMaggio 2015).
The link between Donald Trump and the tea party movement was mainly provided
by Stephen K. Bannon, a person important to the electoral victory of Donald Trump in
2016 and the ideological framework of his presidency, at least in its initial phase. First of
all, Trumpism borrows from the tea party worldview an understanding of sovereignty in
the context of the denial of the full world condition and the transnational character of
many security, legal, social, and ecological problems. Instead, the sovereignty issue was
very important for tea party ideologues. Already in a speech at a tea party gathering in
New York in 2010, Bannon placed the primacy of the interests of "the people" at the core
of his sovereignty concept:
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This accumulated debt at all levels of our society poses an immediate existential
threat to America . . . Now unlike the manufactured crises of global warming and
healthcare, this is a true crisis. This crisis threatens the very sovereignty of our
country. (Bannon 2010)

Later the idea of sovereignty was developed in Bannon’s famous Vatican speech
(2016). Here sovereignty was demonstrated to be the central issue for the solution of the
global crisis of capitalism. According to Bannon, to cope with the current crisis of
capitalism, which is ruining the lives of erstwhile middle-class citizens (or the people), it
is necessary to downplay, dilute, or ignore the influence of transnational organizations
(the Davos World Economic Forum, the EU) and federal governments (e.g., of the US) that
cannot respect political communities of working people at a state level:
Look, we believe—strongly—that there is a global tea party movement . . . The
central thing that binds that all together is a center-right populist movement of
really the middle class, the working men and women in the world who are just
tired of being dictated to by what we call the party of Davos. (Bannon 2016)

In this context, Bannon offers a remedy: sovereignty and nationalism that would ensure
the functionality of freedoms for the middle class (or the majority as the people):
I think that people, particularly in certain countries, want to see the sovereignty
for their country, they want to see nationalism for their country. They don't believe
in this kind of pan-European Union or they don't believe in the centralized
government in the United States. They'd rather see more of a states-based entity
that the founders originally set up where freedoms were controlled at the local
level. (Bannon 2016)

And this "nationalist sovereignty" becomes a particularistic maxim with universalist
aspiration:
I happen to think that the individual sovereignty of a country is a good thing and
a strong thing. I think strong countries and strong nationalist movements in
countries make strong neighbors, and that is really the building blocks that built
Western Europe and the United States, and I think it's what can see us forward.
(Bannon 2016)

In this way, the tea party ideology raised the issue of sovereignty as a key element that
would later be adopted by Trumpism.
It is also important to note that the term people applies to a specifically defined
political community of citizens. Bannon is not an ethnonationalist, he is an "inclusive
nationalist" who looks at "the center" or "the majority" of society. This societal center is
the Judeo-Christian relative majority that “invites people of different backgrounds to unite
under a common 'American' sense of self” and “dissolves minority identities—leading to
the emphasis on 'colorblindness' of 'all lives matter' and opposition to affirmative action”
(Guilford & Sonnad 2017). By inventing such "people" as the real sovereign, Bannon gains
the ideological ground to deny the sovereignty aspirations of human persons, minorities,
and humanity as represented in the form of transnational institutions or the liberal
globalist imagery. This ideologeme also provided the ground to prohibit immigration: “On
a March 2016 episode, Bannon said that restoring sovereignty meant reducing
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immigration. In his radio shows, he criticized the federal H-1B visa programs that permit
U.S. companies to fill technical positions with workers from overseas” (Sellers &
Fahrenthold 2017).
Another important influence on the Trumpian understanding of sovereignty was
John R. Bolton, former US ambassador to the UN and former US national security adviser.
In Bolton's worldview, the post–World War II order was constantly undermined by the
leftist, anti-American activity of the UN and other inter- or transnational institutions
(Bolton 1997). Long before joining President Trump's administration, Bolton was an
ardent critic of international law (see, e.g.: Bolton 2000). And in the Trump administration,
as Aaron Ettinger argues, Bolton was the most important figure promoting a sovereigntist
vision of sovereignty:
Bolton’s line of thinking is most consistent with the emergence of sovereignty as
the conceptual anchor of Trump’s foreign policy. . . . [H]e objects to international
institutions on the grounds that they are unconstitutional and violate the
principles of popular sovereignty in the US—a position characteristic of the ‘new
sovereigntism’. (Ettinger 2020: 4)

With these sources of understanding sovereignty, this concept became central to
the foreign policy strategy of President Trump (Patrick 2018: 76ff.; Ettinger 2020: 10–11).
The ideological impact of Trumpism on US domestic policy was realized in repressions
against migrants and in growing conflicts with US minorities (Gonzales 2017; Morris
2019). The same impact on foreign policy meant reduced US participation in global issues
and NATO, withdrawal from the Paris climate agreement, and growing conflict with UN
(McGee 2017; Thompson 2017). And the ideological background of these processes was
partially connected with the sovereignty ideologeme.
In his public statements in the highest international arenas, President Trump
constantly referred to sovereignty. For example, unlike in the statements of other US
presidents at the UN General Assembly in the 21st century, Trump used that term quite
often: ten times in a 2018 speech and five times in a 2019 speech (Trump 2018; Trump
2019). Here are some typical statements in which sovereignty shows its strategic role for
the US leader:
I honor the right of every nation in this room to pursue its own customs, beliefs,
and traditions. The United States will not tell you how to live or work or worship.
We only ask that you honor our sovereignty in return. (Trump 2018)
We will never surrender America’s sovereignty to an unelected, unaccountable,
global bureaucracy. (Trump 2018)
Around the world, responsible nations must defend against threats to sovereignty
not just from global governance, but also from other, new forms of coercion and
domination. (Trump 2018)
The United States is also working with partners in Latin America to confront
threats to sovereignty from uncontrolled migration. (Trump 2018)
Liberty is only preserved, sovereignty is only secured, democracy is only sustained,
greatness is only realized, by the will and devotion of patriots. In their spirit is
found the strength to resist oppression, the inspiration to forge legacy, the
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goodwill to seek friendship, and the bravery to reach for peace. Love of our
nations makes the world better for all nations. (Trump 2019)

In these statements, sovereignty is stressed as a core undiscussed ideologeme linked to
the (patriotic) people, to tradition, and to the state that is elected by and cares about
them.
In the vast literature analyzing the Trumpist ideology, it is stressed that
sovereignty is among several key ideas of Donald Trump and his supporters. After
reviewing this literature, Aaron Ettinger (2020: 11–12) concluded that Trump’s view on
sovereignty had three dimensions:
1) World order and international peace can rest only on “self-regarding sovereign
states looking after themselves, as opposed to a world of interdependent and integrated
countries”.
2) “[S]overeignty [is] the duty of government to take care of the needs” [of the
people].
3) Sovereignty was “the banner” of his party's campaign against other US parties
and groups (Ettinger 2020: 11).
This understanding of sovereignty was in fact Donald Trump’s and his supporters’
creative reinterpretation of sovereignty in US domestic and foreign policy discourse in
2016–2020. This reinterpretation denies the long evolution of liberal politics and
constitutional practice in the US, the realities of the full world, and the practiced complex
notions of sovereignty in international relations and law in the 21st century. Instead, in
this populist ideological framework the status of the sovereign—the people—is ascribed
to the relative majority of the population the government should serve and whose
interests the state should defend. The interests and identities of other parts of the
population, especially minorities, may be subjugated to the supremacy of the sovereign.
The demands for equality between the majority and minorities, or for recognition of the
international mechanisms defending individual rights or the common interests of
humankind, constitute a threat to the sovereignty of the people. These ideological posits
are examples of populist ideologemes of a particularistic kind: they deny the universality
of human persons’ sovereignty and the common, shared interests of all the human
population of the world. In the Trumpian imaginary, the world is a place of peoples (with
their traditional cultures and the states founded by them) who live together but share a
minimum of rules necessary to provide for a peaceful coexistence, a place of trade based
on the exclusive interests of the peoples, and a place where the principle of
noninterference in national political systems and jurisdictions is observed. Altogether,
this worldview is spread through mediated images or short posts that avoid definiteness,
contradict logic, and have no other reference than the imagination of certain groups of
believers.
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The Putinist Interpretation of Sovereignty
Unlike Trumpism, Putinist sovereigntism has been influencing Russia’s domestic and
foreign policy for about fifteen years and has a solid textual basis. As an ideology and a
set of relevant policies, it started in the last years of Vladimir Putin’s second presidential
term (2004–2008), influenced the decisions of the following Medvedev administration,
and has continued during Putin's third and fourth terms in office, right into the present.
In 2007, in his final address to the Federal Assembly before temporarily leaving
office, Vladimir Putin showed himself to be a politician with an established conservative
ideology—something that he lacked in the early 2000s. In this lengthy speech he
mentioned sovereignty only three times, but every time it is part of the key ideological
message that—seen in retrospective—explains Putin’s evolution through reelection in
2012, the aggression against Ukraine beginning in 2014, support for the “Russian Spring”
ideology, and the recent constitutional amendments that give him many more years to
run for the presidency. In the speech, first, Putin links “national wealth” (which includes
morality, language, cultural values, the memory of the forefathers, and history) to the
“unity and sovereignty of the country” (Putin 2007a). Second, he cites Dmitrii Likhachev’s
conservative statement that “state sovereignty is also defined by cultural criteria”, which
means the unity of different ethnic groups in one united people of Russia with an
assembly of cultures in one state tradition. And third, state sovereignty is meaningful only
if a government cares about its people and defends their economic and security interests
(Putin 2007a). This speech was made as part of Putin's legacy to his successor and in the
wake of the end of an “antiterrorist operation” in Chechnia.
Two months before, Vladimir Putin had delivered his famous speech at the Munich
Security Conference in which he criticized the decline of national sovereignty in the
“unipolar world”:
However, what is a unipolar world? However one might embellish this term, at the
end of the day it refers to one type of situation, namely one centre of authority,
one centre of force, one centre of decision-making. It is world in which there is
one master, one sovereign. And at the end of the day this is pernicious not only
for all those within this system, but also for the sovereign itself because it destroys
itself from within. And this certainly has nothing in common with democracy.
(Putin 2007b).

He also criticized the international organizations he considered to be serving the interest
of the core threat of a unipolar world, the OSCE, and NATO. However, he supported the
“truly universal” character of the UN and nuclear disarmament treaties (ibid.).
Both 2007 speeches were actually signaling the start of an era of “sovereign
democracy” (Okara 2007: 9). This term in Russian ideological use was introduced by
Vladislav Surkov in 2006 in a lecture that later was published as an article in Russian and
English (Surkov 2009). Here Surkov, a young presidential aide and emerging ideologue,
stipulated the following understanding of sovereign democracy:
The supreme independent (sovereign) power of the people (democracy) is charged
with satisfying these aspirations and requirements on all levels of civic activity—
from the individual to the national… Here, in Russia, democracy faces major
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challenges. It must test upon itself and turn to its advantage the might of
globalization; overcome shadow institutions that block its progress—corruption,
criminality, the market in counterfeits and disinformation; withstand the
reactionary attacks of isolationism and oligarchy. It must create a new society, a
new economy, a new army, a new faith. It must demonstrate that freedom and
justice can and ought to be thought and discussed in Russia. (Surkov 2009: 8)

As a sovereign democracy, Russia is seen as among the same sovereign democratic states
that together constitute the world:
These ideas are rooted in the conception of a just world order as a community of
free communities (sovereign democracies) that cooperate and compete on the
basis of rational rules. And they therefore presuppose the liberalization of
international relations and the demonopolization of the global economy. For this
reason, of course, they irritate the planetary strongmen and monopolists. (Surkov
2009: 9)

The people that has its dignity in sovereignty must respect others' and its own
supremacy. That posture is also appropriate when some groups want international
integration, as in the EU. For the isolationist imagery, these groups (NGOs) urging the
supranational integration of discrete nations are not truly representative of the people
since they are driven by other, nonsovereign interests:
Certain devotees of commercial philosophy working in specialized
'noncommercial' and 'nongovernmental' organizations write that in our age of
integration and interdependence it is foolish to cling to sovereignty. Among the
governments that sponsor such writings, however, it will be hard to find a single
one willing to eliminate its own national legislation, economy, armed forces, and
itself. (Surkov 2009: 12)

Basically, these ideas are evident in Putin’s speeches I quoted from earlier. So
basically, 2006–2007 was a period of formation of Putinist sovereigntism aimed at state
sovereignty in the name of the people and government’s service to that people in
socioeconomic and security terms. Among the security tasks is the defense of the people’s
sovereignty from the Western core and those individuals and groups that want to
promulgate this core’s illegitimate interests on the sovereign soil of Russia.
Later, this sovereigntist vision was tested in 2008, in the Russo-Georgian War, and
in 2014, in Ukraine. At first glance, the “sovereign democracy” doctrine would appear to
make the Russian Federation’s actions illegitimate in both cases. However, according to
the sovereigntist ideology, in both cases the sovereignty of the Georgian and Ukrainian
peoples was not respected, essentially on the ground that it did not exist: these peoples,
in Putin's sovereigntist vision, had lost their sovereignty in a “color revolution” and
through attempts at European and Euro-Atlantic integration, acts by which national states
were reordered to align with the Western core and lost their sovereignty.1 Here the

On this, see Vladimir Putin’s statements on color revolutions (Putin 2014) and war with Ukraine (BBC
Ukraina 2014); data from the Surkov emails hacked in 2016 (Panfilov 2016); Surkov’s own public speech
(Ria Novosti 2018); and witnesses speaking on Surkov’s role in the Donbas war (Deutsche Welle 2017).
1
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sovereigntist ideology shows that the supremacy of sovereignty is recognized only if "the
people" stays isolated and avoids integratory policies.
Fifteen years after the first announcement of sovereign democracy, it is evident
that many of the initial sovereigntist ideologemes have become guidelines for the
domestic and foreign policymaking in Russia. In President Putin’s recent speech at Davos,
one can see the same criticism of international law that violates people's sovereignty and
of the Western core that does not respect political multilateralism (Putin 2021). Much
stronger, however, were his statements in the spirit of social conservatism, notably the
emphasis on caring for a population struggling with the pandemic and the associated
economic crisis, on the need to support family values and privacy, and on the need to
inspire demographic growth and a return to social cooperation based on traditions (Putin
2021). These statements were made by a ruler who was successfully reelected in 2018 in
nonfree and noncompetitive elections, who introduced draconian control over civil
organizations through "foreign agent" legislation in 2017–2020, and who amended his
country's constitution in accordance with his sovereigntist program in 2020 (OSCE ODIHR
2018; Tysiachniouk et al. 2018; European Parliament 2020; Kazun & Semykina 2020).
Probably the most visible influence of sovereigntism on Russia can be seen in the
constitutional amendments of 2020. The sovereigntist constitutional amendments
included the following stipulations:
1) Recognition of international obligations only if they “do not contradict the
constitution of the Russian Federation” (Article 79). Here the Putinist program
managed to sever the constitutional grounds for the impact of the cosmopolitan
part of the concept of sovereignty. De iure, the Russian state can now be exempt
from all previously ratified international human rights and civil liberties
agreements that provided Russian citizens with the same sovereignty as the
citizens of other nation-signatories to these agreements.
2) Prohibition of foreign citizenship or a foreign residence permit for public
servants of higher categories (Articles 77 and 78). In sovereigntist logic, the
ownership of foreign assets, such as an apartment, makes public officials
vulnerable to foreign influence on decision-making, which in turn makes Russia
less able to serve its people and thus less sovereign.
3) A ban on foreign citizenship for Russia’s president and the requirement of 25
years of permanent residence in Russia prior to the election (Article 81). This also
is connected with the sovereigntist strategy to promote those politicians that have
minimal firsthand experience with living in other societies and dealing with other
cultures.
4) References to a “thousand-year-long history”, “remembering the ancestors, their
ideals and faith in God”, and “defense of historical truth” (Articles 67, 2–3). All
these statements are connected with the people’s sovereignty ideologeme where
the people is essentialized through its historical rootedness (or the Surkovian
“depth”) in Russian soil, in synthesized “local multiethnic” tradition, in traditional
confessions, and in specific Eurasian genetics.
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5) Provision for “the balance between civil rights and obligations, of social
partnership, and of economic, political, and social solidarity” (Article 71) (Zakon
2020; Venice Commission 2020). This amendment reflects the idea that the
sovereign people is at the center of relations between public and private
organizations, so that solidarity gains a social conservative overtone.
Altogether these amendments have finalized the rewriting of the Russian constitution as
a text based on sovereigntist legal-political imagery, which strictly differs from the liberal
imagery of the constitution of 1993.1 Instead of imagining the future, today’s power elites
in Russia orient their political imagery toward the past, which is defined in sociogenetic,
traditionalist, and populist terms. Despite its surface conservatism, this ideology must
create new and reinterpret old ideologemes in order to accommodate Russia’s
ideological, cultural, social, lingual, and religious diversity. So the unifying terms of
“multiethnic” (mnogonatsional’naia) tradition and people require that elites and other
social groups reinterpret this multiethnicity in their own way. This sovereigntist imagery
demands the participation of both the rulers and the ruled in producing the meanings of
such ideological posits.
This Russian sovereigntist creativity can be seen in several sovereigntist circles
that in different times were close to Vladimir Putin and his immediate entourage. I should
mention first of all Vladislav Surkov’s opinion paper, “The loneliness of the half-breed”.
Here Surkov, who at the time of writing it was losing his political influence and moving
toward the margins of active politics in Russia, analyzed the direction of Russia's “postCrimean”2 development. According to him, Russia had launched itself on a trajectory of
isolating itself from the rest of the world:
Beyond 2014 there lies an indefinitely long period, Era [20]14+, in which we are
destined to a hundred years (or possibly two hundred or three hundred) of
geopolitical loneliness. (Surkov 2018)

In lengthy pessimistic lines he lists several waves of Russian Westernization that never
served the good of the Russian people. For example, the most recent, post-Soviet
Westernization was a mistake:
We agreed to shrink. We began to worship Hayek as fiercely as we had worshiped
Marx. We slashed the demographic, industrial and military potential by half. We
turned our backs on the other Soviet republics and were about to say good-bye to
the autonomies. . . . But even a downsized and humble Russia proved unable to
negotiate the turn towards the West. Lastly, a decision was made to do away with
downscaling and downsizing and, what is more, to come out with a declaration of
rights. The events of 2014 were unavoidable. (Surkov 2018)

This "decision to . . . come out with a declaration of rights” also shows how the Putinists
understand laws and rights: as rightfully belonging to the people, not the individual, and
For more on liberal-modernist imaginary of the post-Soviet constitutions of Russia and other countries,
see Minakov (2018: 237ff.).
2
This term is widely used in the social sciences to describe Russian politics and society after the annexation
of Crimea and its consequences for Russia’s political culture and regime, its international position, and
relations with neighboring nations (see: Shlapentokh 2014; Fabrykant & Magun 2019).
1
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to the majority (defined by local tradition), not to minorities (who by defending their
identity undermine the majority’s sovereignty).
Another important part of the sovereigntist imagery is a specific genetics. Surkov
stipulates Russia’s cultural specificity as a “Western-Eastern half-breed nation” with a
“double-headed statehood, hybrid mentality, intercontinental territory and bipolar
history”, and offers the only viable solution for its development in the contemporary full
world: a long strategic “geopolitical loneliness”. This loneliness is required for Russia to
cease “mixing” with Others and to reidentify itself, ideologically and genetically.
Understanding the impossibility of such loneliness in the full world, Surkov is forced to
look for a “creative solution”: Russia is supposed to participate in international politics
and trade, and should focus not on “abroad” but deep inside itself, in its “depth”, from
where “a slowly traveling message from deep space has just begun to reach our ears”
(Surkov 2018).
Another failed Putin ideologue, Aleksander Dugin, came up with a new
sovereigntist manifesto-like document that reacted to two recent ideological events. In
the first event, Klaus Schwab published a report promoting the “Great Reset” idea, which
calls for a “more inclusive, more equitable and more respectful of Mother Nature”
economy (Schwab & Malleret 2020). The second event was Putin’s social-conservative
address in Davos (Putin 2021), to which Dugin responded in an online conversation.
In his text, Dugin declares Schwab’s idea to be a new liberal attempt at a “takeover
of humanity’s imagination” that would lead to a global economy without the use of oil
and its products, and to “greener” development (Dugin 2021). Dugin’s reading of Schwab’s
reset idea immediately discloses the sovereigntist imagery. First, he immediately
stipulates that through the use of mass media and social networks, liberal globalists are
to trying to impose laws that would (1) “glorify” minorities (“gender, sexual, ethnic,
biological”) and (2) “demonize” national states. Second, the concepts promoted by the
Club of Rome (sustainable development in a full world) means decreasing Earth's human
population. Third, the decarbonized economy is designed to hit the economies of Russia,
the Arab countries, and some Latin American countries; thus the new economic plan
means a strike against countries opposed to the liberal international order with its
cosmopolitan understanding of sovereignty. Dugin's fourth claim Is that the liberal
globalists promote digitalization as a means of seeking total control over human
populations through AI, robotization, and genetic mutations. And finally, the natural
environment, according to the new globalist plan, is to become another form of capital
itself (Dugin 2021).
Altogether, Aleksandr Dugin interprets Schwab's Great Reset proposal as paving
the way to “a triumph of liberal ideology in its highest stage, the stage of globalization”,
which “dooms” humankind to be liberated. To resist this kind of future, Dugin offers
instead a "Great Awakening" plan, which, in his opinion, was prepared by the supporters
of Donald Trump. The Great Awakening means understanding the threat that liberal
globalists pose to all people who disagree with liberal principles and the principles of
cosmopolitan sovereignty:
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'The Great Awakening' is the insight that modern liberalism in the stage of
globalization has become a real dictatorship, has become a totalitarian ideology
that denies—like any other totalitarianism—the right to have any point of view
different from the dominant one. (Dugin 2021)

The manifesto ends with the description of today’s world as the scene of an approaching
war between globalists and their liberal supporters in each nation-state, on one side,
against those who, like Putin, support "the people’s" sovereignty, on the other side.
The Putinist understanding of sovereignty has both reactionary and creative
elements that, unlike in the Trumpist case, have had an impact on Russia’s domestic and
foreign policy for about fifteen years, at least since 2006. President Putin's endless reign
has resulted in the wide spreading of sovereigntist beliefs that have affected not only
Russia’s political institutions but also its political culture. This profound influence can be
seen both in the constitutional amendments themselves and in the popular support for
these changes,1 or in the sovereigntist imagery of the Russian mainstream creative class.2
The Putinist interpretation of sovereignty describes the world as a battlefield—
ideological, political, and economic—between sovereign peoples and their states, on one
side, and transnational institutions with their neoliberal and cosmopolitan ideologies
undermining sovereignty and even the ontological foundations for the life of the peoples
on the other side. In such a context, human rights and civil liberties are either marginal
issues or a source of threat for the majority and its culture, identity, and genetics.
Minorities are seen either as the traditional ones, which have their place in the hierarchy
of the “multiethnic Russian people", or as nontraditional ones (organized around civic,
gender, sexual, social, religious, or other identities), which constitute a threat to the
sovereignty of the people and its state. Any demand for equality of minorities with the
majority should be seen through the lens of the supreme interest of the people. The
interests of collectives bigger or smaller than the people (humanity, the individual, civic
organizations, a minority group) can be regarded as legitimate only if they agree with the
people’s interests. Altogether, the Putinist worldview is a mainstream political religion,
adherence to which opens up a political career or the status of a legitimate citizen.
Alternative ideologies, including those that promote ideas about cosmopolitan
sovereignty, are marginalized and characterized as either foreign or promoted by “foreign
agents”.
Conclusion
Today's political and ideological processes take place in such a globalized world that
domestic and external events are increasingly less distinguishable. This
interconnectedness of political plans inspires different ideological camps to compete in
According to official data, 68% of Russian registered voters participated in the referendum on the
constitutional amendments in 2020; almost 78% of voters supported the amendments, and only 21% of
them abstained (please see data of the Central Voters Commission at http://www.cikrf.ru/ ).
2
This can be seen, for example, in the recent debates around the so-called “Bogomolov Manifesto”
(Bogomolov 2021; Novaya Gazeta 2021), or in the analysis of the ideological background to recent Russian
film-making (2020).
1
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redefining the key concepts that serve as a foundation for both the global order and the
national order at the same time. Among these key concepts is sovereignty. Above I briefly
described the history of this concept’s development through five different definitions that
in the post–World War II and post–Cold War period has ended with the imaginary of
sovereignty in the form of a unity of national and personal sovereignty that promoted
cosmopolitan norms of justice in each national jurisdiction. This unity was partially based
on the liberal idea of the self-determination of the individual, who has the inalienable
right to decide (even arbitrarily and irrationally) about his or her body (including abortion
or euthanasia), property, lifetime, participation in collective life, and so forth. At the same
time, this unity was enabled by states' approval of these universal norms as part of their
own laws and obligations. The unity so achieved provided political, social, and economic
actors with new opportunities for development. However, the unity itself and this
development had their contradictions and drawbacks, which became the targets of
criticism from different ideological groups, one of which is the new sovereigntists.
The contemporary sovereigntists vary greatly from country to country, region to
region. But their common feature is a specific interpretation of the concept of sovereignty.
I analyzed this specificity using two examples, Trumpism and Putinism. The first ideology
gripped the strongest old democracy on the planet, though just for four years (2017–
2020). The second ideology has guided Russia's development from a partially free state
in 2000 to an achieved autocracy in 2021.
The Trumpist ideology ascribes sovereignty to the people, an imagined entity that
has the qualities of working people, the majority, Judeo-Christian tradition, peacefulness,
and readiness to include those who do not Insist on their minority identity. Such a people
is the owner of a state—the state as part of the US as a country and of the federal
government. International institutions or minorities that create obligations for the US are
seen as hostile to the sovereign. This ideology avoids clear universalist definitions of
sovereignty and the sovereign, and relies on blurred statements on social networks, visual
materials, and permanent rediscussion in communities of supporters.
The Putinist ideology ascribes sovereignty to the people, an imagined collective
that has the qualities of a multinational people united by a long history of living together,
of majority, of traditional religion (Orthodox Christian or traditional Islam), and of a
readiness to include those who neither stipulate their minority identity nor intend
integration with the global core. Such a people is the object of care by the state. With the
recent constitutional amendments, the state has become a monopolist in providing
wealth and security to the people and a coordinator of other public and private
organizations for the common good of the majority. Putinism is much more widespread
among elites and the general population than Trumpism is. It is also better described in
legal norms and publicized lengthy texts written by the ideologues. Alternative views and
their spread exist under the control of the state and thus far do not constitute a threat to
the ruling sovereigntist.
The sovereigntists of the old democracy and the new autocracy alike seem to share
a distrust in international organizations and treaties that support the personal
sovereignty of an individual human. However, Putinism treats the UN as a useful tool to
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inform other nations about the Russian government’s policies, while for Trumpism, the
UN is a dangerous organization that challenges the sovereignty of the American people.
A certain level of distrust can also be witnessed vis-à-vis NATO and the EU, although for
different reasons. For Trumpists, transnational organizations can be tolerated as long as
they do not undermine the exclusive interests of the people, the sovereign of the world’s
core state. Conversely, Putinists are much more oriented toward isolation from
international organizations; after several violations of international law against
neighboring sovereign nations and imposed sanctions, the outside world is seen as a
source of existential risk for the people and its historical traditions.
Both sovereigntist movements are hostile to human personal sovereignty, to
minority rights, and to the universal norms of cosmopolitan justice. "Justice" stems from
what is right for the collective imagined as a majority. Whatever undermines the
supremacy of the majority is unjust. Thus the liberal concept of sovereignty that has also
become part of national juridicality is seen as unjust and cannot be practiced by a
government loyal to its people.
Trumpism and Putinism represent two cases of the sovereigntist turn in different
political, economic, cultural, and geopolitical contexts. They share the core vision of
sovereignty as a quality that belongs to the people, which is an imagined majority whose
specific qualities are traditional for each country. The role of the state in general is viewed
as that of a caretaker of the people’s interests; however, the level of etatist paternalism
is much stronger in the Russian case. Both movements imply exceptionalism and
isolationism, but again, Putinism is much more radical on both these counts.
With the above analysis and conclusions in hand, I can now answer the key
question of this paper. Both cases of sovereigntist ideology react negatively to the
challenges and responsibilities the full world demands from contemporary states and
their citizens. Sovereigntist exceptionalism and isolationism are of a reactionary nature
and reuse a traditional, pre–World War II understanding of sovereignty. However, in both
cases the sovereigntist imagery demands the creation of a new understanding of the
people, human and individual rights, minorities, post–World War II international
organizations, and transnational challenges such as ecological erosion. In that respect,
contemporary sovereigntism is an example of a conservative creativity that invents new
identities (Judeo-Christianity, traditional religions), new temporalities (of those honest
working peoples who are undermined by minorities and globalists; of the deep people;
of strategic loneliness), and new functions for the state (which are less political or legal
and more oriented toward the security of the majority and its biological and cultural
reproduction). From that perspective, human rights, minority rights, planetary
transnational issues, and the institutions that are responsible for keeping these issues on
the international political agenda are seen as illegitimate and dangerous for the
sovereign peoples and their polities. Thus it is logical to conclude that contemporary
sovereigntism offers a worldview that denies the cosmopolitan norms of justice and
stipulates that the world is a space of coexisting sovereign peoples and their states, on
one side, and, on the other side, global transnational groups that try to achieve global
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supremacy, subdue the peoples, and pervert the traditional understanding of man and
woman, human being, family, and religion through cosmopolitan values and technologies.
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Анотація. Сучасна політика в сфері імплементації міжнародного права і прав
людини у внутрішні правові системи низки держав і правову систему Європейського
Союзу відображає сувереністичну і націоналістичну тенденцію. У центрі уваги цієї
статті є взаємодія міжнародного правопорядку і внутрішнього правопорядку у сфері
захисту прав людини. За приклад взято законодавство Німеччини, Італії,
Великобританії і Росії. Аналіз також включає взаємодію між міжнародним
правопорядком і правопорядком Європейського Союзу.
Авторка цієї статті приходить до висновку, що сувереністичні і
націоналістичні тенденції в імплементації міжнародного права і прав людини
призводять до фрагментації міжнародного права, до появи множинних правових
цінностей і практик, до різного розуміння та тлумачення права і суперечностей між
правовими режимами держав і / або міжнародних організацій і міжнародних
правопорядків. Наведені приклади демонструють, що національні (регіональні)
інтереси переважають над міжнародним правом незалежно від узятих раніше
міжнародних зобов'язань. Опір авторитету міжнародного права і нехтування
верховенством права — тривожна тенденція, оскільки під сумнів поставлено
міжнародновизнаний багатовіковий звід правил, вистражданий поколіннями, що
перенесли світові війни, підтримує наявний порядок і баланс, взаємну відповідальність
і повагу. Діалог суб'єктів міжнародної системи — найбільш цінний і єдино можливий
спосіб подолання викликів сучасного міжнародного права.

Ключові слова: суверенізм, націоналізм, суверенітет, міжнародний правовий
порядок, внутрішній правовий порядок, правовий порядок ЄС
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Abstract. Contemporary policies for implementing international human rights law
within the domestic legal systems of a number of states and the EU's legal system reflect the
sovereigntist and nationalist turn. This article focuses on the interplay between the
international legal order and the domestic legal order in the sphere of human rights protection.
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Germany, Italy, the UK, and Russia are taken as examples. The analysis also includes the
interplay between the international legal order and the legal order of the EU.
I argue that the sovereigntist and nationalist trends in the implementation of
international human rights law lead to fragmentation of international law, the emergence of
multiple legal values and practices, different understandings and interpretations of law, and
contradictions between the legal orders of states or international organizations and the
international legal order. The examples explored in the text show that national (regional)
interests prevail over international law irrespective of the international obligations agreed to
by states previously. Resistance to the authority of international law and a dangerous
interference with the rule of law constitute an alarming tendency since the internationally
recognized and centuries-old set of rules experienced by generations familiar with the world
wars, which introduced order and balance, mutual responsibility, and respect, is put in doubt.
The dialogue of the actors in the international system is the most valuable way and the best
possible way to overcome the challenges to contemporary international law.

Key words: sovereigntism, nationalism, sovereignty, international legal order, domestic
legal order, EU legal order
“New Sovereigntism” as a phenomenon and a concept introduced in the social science
literature at the beginning of the 21st century aggravated the debate over the
relationship between international and national law. Increasingly, contemporary nations
have been committing to a territorial stance, prioritizing their exclusive political and
economic interests, and confronting international law. Sovereigntism as an ideology and
a policy is a dominant trend in the present-day relation between the international legal
order and the domestic legal order in a number of states. States embrace sovereigntism
to highlight their policies of resisting international law and to justify derogations from
their international obligations. The EU has exhibited what can be called “sovereigntist
behavior”1 or “nationalism”2 by putting its order before the international order, especially
in the sphere of human rights.
The present article touches on one of the aspects of sovereigntism—its reflection
in domestic constitutional law and judicial practice with respect to human rights
protection. The sphere of human rights is my focus since it forms the arena of erga omnes
("toward all") norms of international law, being understood as the obligations of states
owed to “the international community as a whole” (Fragmentation 2006: 196).
In a famous obiter dictum, the International Court of Justice in the 1970 case
concerning Barcelona Traction, Light and Power Company, a Canadian company operating
utilities in Barcelona, stated:

The term "sovereigntist order" is used with a certain degree of analogy, since the EU is not a sovereign
state. However, comparable practices allow reference to the example of the EU in order to demonstrate the
processes of sovereigntization in a wider sense.
2
As Juliane Kokott, German advocate general at the EU's Court of Justice, and Christoph Sobotta, legal
secretary (référendaire) In Kokott's chambers, put it after the Kadi case (see: Grand Chamber 2008).
1
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[O]bligations erga omnes . . . derive, for example, in contemporary international
law, from the outlawing of acts of aggression, and of genocide, as also from the
principles and rules concerning the basic rights of the human person, including
protection from slavery and racial discrimination. (International Court of Justice
1970: 32)

Examples of the sovereigntist behavior of the subjects of international law appear
from time to time (Alles & Badie 2016), and these examples unfolded well before the
respective concept, sovereigntism, was introduced into broad circulation in the scientific
discourse. During the last decade, sovereigntism has strengthened, especially in the
sphere of human rights protection. Among other states, Germany, Italy, the UK, and Russia
put the provisions of their respective constitutions above the Council of Europe
conventional order and claimed that, in certain circumstances, they could derogate from
executing the judgments of the European Court of Human Rights (ECtHR) in Strasbourg.
This legal view is based on a presumption (and ideology) of the superiority of a nationstate’s interests vis-à-vis universal norms, a posture that undermines the authority of
international law, and is supported by the respective countries' practices. Constitutional
courts (or supreme courts) exercise the prerogative of declaring a nation's position in
regard to the possibility of carrying out the ECtHR judgments. William Pomeranz makes
the general case in discussing the specific case of Russia:
By its very mandate, the ECtHR intrudes on the national sovereignty of its
members, and Russia is by no means unique among member states in reacting to
what it perceives as direct interference in domestic affairs. This inherent tension
will not go away any time soon, especially in light of Russia’s poor human rights
record. (Pomeranz 2011: 21)

The ECtHR held that the Russian legal system provides lower human rights protection
than the ECHR does in matters concerning discriminatory treatment based on sexual
orientation and the right to a fair trial and freedom of assembly1 in comparison with the
equal or higher human rights protections afforded by the legal systems of Germany, Italy,
and the UK.
These four legal systems were selected for analysis because they reflect liberal
(Germany and Italy) and radical (the UK and Russia) approaches. Moreover, these
approaches are easily discernible in the respective national legislation and judicial
practice in each country. Last but not least, these countries have a statistical record of
pending ECtHR judgments (Ministry of Justice 2014: 61–63). Finally, analysis of the
practices of the EU contributes to a holistic picture since the tendency toward nationalism
can be identified from EU policies regarding human rights protections, which border those
of a sovereigntist, especially the practices of the Court of Justice of the European Union.
Germany
The Bundesverfassungsgericht (BVerfG), or German Federal Constitutional Court, was the
first among the higher national courts of Council of Europe member states to formulate
1

See, for example, cases adjudicated by the ECHR (2017, 2010, 2015).
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its position in regard to the limits of implementing the decisions of the ECtHR. Its case
law may lead to the nonexecution of international judgments.
The BVerfG in an order dated October 14, 2004, voted unanimously to apply the
well-known counterlimits theory as developed in the Solange case to the relationship
between the German Federal Constitution and the European Convention on Human
Rights (and, more generally, international law). In the first part of the decision, “[T]he
ECHR is equalized to any other statutory norm . . . [I]n the German legal order, the
Convention, since it is given force by an ordinary federal statute, gets the same rank as
the ordinary ratification norm” (Dal Monte & Fontanelli 2008: 29).
The court stated that in national law, the ECHR is subordinate to Germany's Basic
Law (the German Federal Constitution). However, the provisions of the Basic Law are to
be interpreted in a manner that is open to international law. At the level of constitutional
law, the text of the European Convention and the case law of the ECtHR function as
interpretation aids to determine the contents and scope of fundamental rights and of
rule-of-law principles of the Basic Law. The possibility of interpreting the Basic Law in a
manner open to international law ends when it no longer appears justifiable according
to the recognized methods of interpretation of statutes and of the German Constitution
(Bundesverfassungsgericht 2011).
When no “adapting” interpretation is possible, there is an unresolvable conflict
between the domestic source and the conventional one. Such a conflict occurs when the
statutory norm, as interpreted in light of the ECHR, counters the substance of a
fundamental constitutional right: the statutory domestic norm—as construed following
the German Constitution’s directions—must then prevail over the international obligation
(Dal Monte & Fontanelli 2008: 917).
Italy
The Italian Constitutional Court has a duty to examine whether the provision of the ECHR
as interpreted by the Strasbourg Court is compatible with the Constitution of Italy, if a
national court raises before it a question of compatibility of a domestic provision with
ECtHR case law (Judgments Nos. 348 and 349, 2007). The Italian Constitution Court held
that international law may not be used to set aside Italy's constitutional law and that the
Constitutional Court “must always aim to establish a reasonable balance between the
duties flowing from international law obligations, as imposed by Article 117(1) of the
[Italian] Constitution, and the safeguarding of the constitutionally protected interests
contained in other articles of the [Italian] Constitution” (Corte Costituzionale 2007a).
The Constitutional Court reaffirmed its position regarding the place of the ECHR
in the hierarchy of the Italian legal system in its Decision 349 of 2007. As far as the
provisions of the ECHR are concerned, in the absence of a specific constitutional
provision, and in light of its internal ratification by ordinary legislation, the ECHR acquires
the same status and hence is not classified as constitutional legislation (Corte
Costituzionale 2007b; Judgments No. 388 [1999], 315 [1990], 188 [1980]; and Order No.
464 [2005]).
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The ECHR, as interpreted by the Strasbourg Court, does not acquire the force of
constitutional law and is not immune to assessments by the Italian Constitutional Court
of its constitutional legitimacy. It is precisely because the provisions in question
supplement a constitutional principle, while always retaining a lower status, that it is
necessary that they respect the Italian Constitution. Since the ECHR is given the force of
law through an act of ordinary law in the Italian order, that will be the place in the system
of sources occupied by its norms, next to other Italian statute laws: chiefly, this means
that the European Convention is subordinate to Italy's constitution (Dal Monte &
Fontanelli 2008: 67).
The Strasbourg Court stressed that no limitation on national sovereignty can be
identified in favor of the specific treaty provisions in question (Judgment No. 188 [1980]).
It should also be emphasized that fundamental rights cannot be considered a “field” in
relation to which it is possible for the state to relinquish its sovereign powers beyond the
granting of jurisdiction limited to the interpretation of the convention (Corte
Costituzionale 2007b; Judgment No. 349).
The Court recognizes that in accordance with Article 32(1) of the ECHR, the ECtHR
is charged with interpreting the provisions of the convention. The international law
obligations undertaken by Italy in signing and ratifying the ECHR include the duty to bring
its own legislation in line with the convention, that is, in line with the meaning attributed
by the court specifically charged with its interpretation and application. The ECtHR took
all relevant ECtHR case law under consideration, since “[ECHR] law lives in the
interpretation given by the ECtHR on it” and because the constitutionality test’s object is
to view the norm as the product of an interpretation activity, rather than just the provision
in itself (Dal Monte & Fontanelli 2008: 898).
The UK
A somewhat extreme position is held by the UK. The UK Supreme Court has said it might
decline to follow Strasbourg jurisprudence if it contradicts the fundamental principles or
fundamental substantive or procedural aspects of UK law.
The UK Supreme Court, in answering the question, "Should the Supreme Court
follow Strasbourg case law?," pointed out that, under section 2(1) of the Human Rights
Act, it is obliged only to “take into account” any judgment or decision of the ECtHR when
determining a question that has arisen in connection with a convention right (Supreme
Court 2013).
The UK Supreme Court held that the requirement to "take into account" Strasbourg
jurisprudence would normally result in the domestic court applying principles that were
clearly established by the Strasbourg Court. There would, however, be rare occasions on
which the domestic court would have concerns as to whether a decision of the Strasbourg
Court sufficiently appreciated or accommodated particular aspects of the UK domestic
process. In such circumstances, the domestic court may decline to follow the Strasbourg
decision, giving reasons for adopting this course. This is likely to give the Strasbourg
Court the opportunity to reconsider the particular aspect of the decision that is at issue,
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so that there takes place what may prove to be a valuable dialogue between the domestic
court and the Strasbourg Court (Supreme Court 2013).
This court is not bound to follow every decision of the European court. Not only
would it be impractical to do so: it would sometimes be inappropriate, as it would
destroy the ability of the court to engage in the constructive dialogue with the
European court which is of value to the development of Convention law . . . Of
course, we should usually follow a clear and constant line of decisions by the
European court . . . But we are not actually bound to do so or (in theory, at least)
to follow a decision of the Grand Chamber . . . Where, however, there is a clear and
constant line of decisions whose effect is not inconsistent with some fundamental
substantive or procedural aspect of our law, and whose reasoning does not appear
to overlook or misunderstand some argument or point of principle, we consider
that it would be wrong for this court not to follow that line. (Supreme Court 2010)
The Court states, however, that there are limits to this process, particularly where
the matter has been already to a Grand Chamber once or, even more . . . It would
have then to involve some truly fundamental principle of. . . [the UK domestic]
law or some most egregious oversight or misunderstanding before it could be
appropriate . . . to contemplate an outright refusal to follow Strasbourg authority
at the Grand Chamber level. (Supreme Court 2013).

The English Court of Appeal has in the past disagreed with the decisions of the
ECtHR; the case of Vinter and Others v. the United Kingdom (ECHR 2013) can serve as an
example. Vinter is one in a series of ECtHR’s rulings on whether so-called “life
sentences”—imprisonment for an indefinite term—are compatible with the European
Convention or constitute inhuman or degrading treatment under Article 3. The Court of
Appeal concluded that the UK system met the Article 3 criteria (Court of Appeal 2014).
It "clarified" the operation of the Home Secretary’s statutory power of
compassionate release, describing it as having a “wide meaning” beyond its literal
(and non-binding) wording, allowing (and requiring) the evaluation of penological
grounds for incarceration. (Graham 2018: 9)

Russian Federation
The Constitutional Court of the Russia Federation has provided vast legal analysis as to
the grounds of implementation and interpretation of the judgments of interstate bodies
in the national legal system.
The Constitution of the Russian Federation establishes that human rights and
fundamental freedoms are recognized and guaranteed in the Russian Federation in
accordance with generally recognized principles and norms of international law (Article
17, part 1). International treaties of the Russian Federation form an integral part of its
legal system, and if an international treaty of the Russian Federation establishes rules
other than those provided by law, then the rules of the international treaty are applied
(Article 15, part 4) (KS RF 2012).
It follows from the above legal provisions that the Russian Federation has no right
to evade implementing in good faith international treaties that have entered into force
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and to which it is a party. The Russian Federation, possessing the state sovereignty
(Preamble; Article 3, part 1; Article 4, part 1, of the Constitution of the Russian Federation),
is an independent and equal participant in interstate communication and, at the same
time, declaring itself a democratic legal rule-of-law state (Article 1, part 1 of the
Constitution of the Russian Federation), must follow the obligations voluntarily assumed
under international agreements, which is confirmed by the provisions of the Vienna
Convention on the Law of Treaties.
The Russian Federation has ratified the ECHR and thus has recognized it as an
integral part of its legal system. The Russian Federation has recognized the jurisdiction
of the ECtHR by virtue of Article 46 of the convention, ipso facto and without a special
agreement, binding on the interpretation and application of the provisions of the
convention and its protocols in cases of their alleged violation by the Russian Federation.
Russia, as a member of the world community, in which universally recognized
principles and norms of international law operate, concludes international treaties and
participates in interstate organizations, transferring to them a part of its powers
(Preamble; Article 1, part 1; Article 15, part 4; Article 17, part 1; Article 79 of the
Constitution of the Russian Federation), which, however, does not mean it renounces state
sovereignty.
However, the Russian Constitutional Court admits that Russia may, as an
exception, deviate from the fulfillment of international obligations imposed on it when
such a deviation is the only possible way to avoid violation of the fundamental principles
and norms of the Constitution of the Russian Federation (KS RF 2015).
The Constitutional Court of the Russian Federation in its ruling concerning the
execution of the ECtHR’s judgment in the case of Anchugov and Gladkov v. Russia states
that the Russian constitutional order is not subordinate to the ECHR system (KS RF 2016).
The Constitutional Court further points out that the ECHR, as an international
treaty to which the Russian Federation is a signatory, has greater legal force in the law
enforcement process than a federal law, but not equal and not greater than the legal
force of the Constitution of the Russian Federation (KS RF 2016). The place of the ECHR
in the hierarchy of the Russian legal system is below the Federal Constitution but higher
than ordinary federal law.
The Constitutional Court found it impossible to execute the ECtHR’s judgment in
the case of Anchugov and Gladkov since it contradicted the imperative prohibition
enshrined in the Constitution of the Russian Federation, which has supremacy and the
highest legal force in the Russian legal system.
The Constitutional Court asserts that “the interaction of the European
conventional and the Russian constitutional legal orders is impossible in the conditions
of subordination, insofar as only a dialogue between different legal systems is a basis for
the proper balance” (KS RF 2016).
Examining the possibility of executing the judgment of the ECtHR in the case of
OAO Neftyanaya Kompaniya Yukos v. Russia, the Constitutional Court of the Russian
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Federation in its judgment of January 19, 2017, stated that a judgment of the ECtHR
cannot be considered binding on the Russian Federation if the specific provision of the
ECHR on which this judgment is based, as a result of an interpretation carried out in
violation of the general rule of interpretation of treaties, in its meaning enters into a
contradiction with the provisions of the Constitution of the Russian Federation, which are
grounded in the international public order and form the national public order, primarily
related to the rights and freedoms of a person and a citizen and to the foundations of the
constitutional system of Russia (KS RF 2017).
The recent amendments to the Russian Federal Constitution, adopted by a
nationwide vote held on June 25 to July 1, 2020, are in line with the decisions of the
Russian Constitutional Court of 2016 and 2017, which expressed the opinion that a
judgment of the ECtHR cannot be regarded as binding for execution by the Russian
Federation “if its interpretation comes into conflict with the provisions of the Constitution
of the Russian Federation” (KS RF 2016).
Article 15(4) of the Federal Constitution, which declares the universallyrecognized norms of international law and international treaties of the Russian
Federation a component part of its legal system, was not changed. This article also
determines that if an international treaty of the Russian Federation establishes rules
other than those envisaged by law, the rules of the international treaty shall be applied.
Amendments were made to Article 79:
Decisions of interstate bodies adopted on the basis of the provisions of
international treaties of the Russian Federation in their interpretation, contrary to
the Constitution of the Russian Federation, are not subject to execution in the
Russian Federation.

It is presumed that not the international treaties of the Russian Federation but the
decisions of interstate bodies adopted on the basis of such treaties shall not be subject
to enforcement if construed contrary to the Russian Federal Constitution. Moreover,
Article 125(4) of the Russian Constitution was amended to state that the Constitutional
Court of the Russian Federation resolves the issue on the possibility of executing such
decisions and the decisions of foreign or international courts in case they contradict the
foundations of public order of the Russian Federation.
European Union
The Court of Justice of the European Union in the judgment in Kadi focuses on the
interplay between the provisions of international law and EU law. The Court of Justice
states that if international law contravenes the basic values of the EU, especially in the
sphere of human rights protection, the EU law provisions should prevail (Grand Chamber
2008). Therefore, the EU may not be able to fully implement UN Security Council
resolutions that are in conflict with fundamental human rights obligations flowing not
only from the EU legal order and the European Convention but also from the UN Charter
itself. Although the Court of Justice’s focus is on the implementation of Security Council
resolutions by the EU and the European Community, rather than on the validity of the
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international norms as such, the consequence of this exercise could very well be that any
implementation of a Security Council resolution could entail the violation of fundamental
EU rights. In this concrete case, the Court of Justice annulled the contested acts. Rather
than taking the formal hierarchical relationship between UN law and EU law as the basis
for establishing an immunity from jurisdiction of the Security Council, the Court of Justice
chose to look at this hierarchy in more substantive terms. Security Council resolutions
remain “untouchable,” but the acts by which the EU implements the resolutions are not,
and are subject to the fundamental rights and constitutional principles that form the basis
of the EU's legal order (Grand Chamber 2008).
Analysis of the cases before the EU Court of Justice shows that the judgments of
the court depend on whether the issue of human rights protection is at stake. As
examples, in Intertanko, the court did not give priority to international law since no
individual rights or obligations were affected. By contrast, in Kadi, where the rights of
individuals were affected, the court underlined “domestic” constitutional principles.
Well before Kadi, in the famous case of Flaminio Costa v. ENEL, decided in 1964,
the European Court of Justice established the primacy of EU law (then European
Community law) over the laws of EU member states. At the same time, the court
underlined the separate character and the special and original nature of the European
Community law:
[The Treaty instituting the E.E.C. has created its own order . . . by creating a
Community of unlimited duration, having its own institutions, its own personality
and its own capacity in law, . . . the member-States, albeit within limited spheres,
have restricted their sovereign rights and created a body of law applicable both to
their nationals and to themselves. . . .
[T]he law stemming from the treaty, an independent source of law, . . . because of
its special and original nature. (EuroLex 1964)

The International Law Commission in its report Fragmentation of International Law:
Difficulties Arising from the Diversification and Expansion of International Law describes the
European law/EU law as a “self-contained (special) regime.” Among others, the European
law/EU law is often identified as “special” in the sense that the rules of general
international law are assumed to be modified or even excluded in its administration (UN
GA 2006: 68).
As we see, in Kadi the EU Court of Justice took another step, based on Costa, and
declared the EU legal order separate not only from the legal orders of its member-states
but also from the international legal order. After Kadi, the court’s dual approach was
described as unfaithful to its traditional fidelity to public international law and inserting
itself in the tradition of nationalism (Kokott & Sobotta 2012: 1015).
The above examples can be regarded as sovereigntism and nationalism leading to
the fragmentation of international law, whereas regional and national legal regimes may
be contradictory to universally adopted principles and norms. Fragmentation and
diversification account for the development and expansion of international law in
response to the demands of a pluralistic world. At the same time, fragmentation may
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occasionally create conflicts between rules and regimes in a way that might undermine
their effective implementation (UN GA 2006).
The UK and Russia exhibit a radical attitude in comparison with Germany and Italy.
In the UK, despite ratification of the ECHR, the decisions of the ECtHR are considered acts
“to be taken into account,” but create no obligation. The Russian Federation has
constitutionalized the conditions for nonexecution of judgments of the ECtHR since the
enforcement of decisions of international organizations in which Russia participates (such
as the judgments of the ECtHR) often poses allegedly “serious” problems (Opinion of the
Venice Commission 2020: 12). The respective positions of the constitutional courts of
Germany and Italy are liberal, leaning toward consensus and dialogue (i.e., the principle
of
openness
toward
international
law—Völkerrechtsoffenheit
and
Völkerrechtsfreundlichkeit—of the German legal system). The comparative analysis of the
place of the ECHR in the hierarchy of domestic legal systems shows that in Germany and
Italy, the European Convention has the same legal rank as an ordinary law, while in Russia
it occupies a place higher than ordinary (federal) law but lower than the Federal
Constitution.
The EU is not backing down from its commitments to human rights, but it has
created the relatively autonomous internal system of human rights protection, thus
fragmenting and behaving as “a self-contained regime,” which can come into
contradiction with the universal legal order.
The examples provided in this article show how the principle of sovereign equality
of states, one of the ten main principles of contemporary international law, recognized
by the UN Charter, has transformed into its antipode, exaggerating its essence to the point
of meaninglessness. It is not merely heightened sovereignization. State sovereignty has
never ever been understood in a way contemporary sovereigntists choose to understand
it. The very meaning of state sovereignty is highly diversified; different concepts of state
sovereignty are operationalized in different contexts. Moreover, “the sovereignty
principle is less and less considered as a rule” (Alles & Badie 2016: 19). Neosovereigntism can be described by way of six specific features: self-affirmation, selfprotection, a new mutualism, an assertion of antihierarchy, protest, and flexible norms.
Sovereignty is thus more a protest than it is the basis of real institutions, and is used by
the neo-sovereigntists in the battle against the institutionalized hierarchy (Alles & Badie
2016: 16, 19).
As an independent exercise of internal and external affairs, state sovereignty
always and necessarily correlates with the sovereignty of other states, subjects of
international law. The international legal maxim Par in parem non habet imperim, "Equals
have no sovereignty over each other," has been proved by the judiciary in many states.
The classic definition from The Parlement Belge case recalls “a consequence of the
absolute independence of every sovereign authority, and of the international comity
which induces every sovereign state to respect the independence and dignity of every
other sovereign state” (Parlement Belge 1880: 214–215).
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This indispensable correlation, the vital importance of coexisting with other
sovereignties, requires a state to take into account the presence and the legitimate rights
of other states and other subjects of international law in its behavior.
As a result, a certain degree of self-restraint of state sovereignty takes place. Each
state possesses its “personal space,” and no other state has a right to infringe on it;
however, in behalf of mutual interest and cooperation, and with a certain degree of
proportionality, states limit their personal space in order to coexist in the community of
states.
There is a clear distinction between state sovereignty and sovereigntism. State
sovereignty respects other sovereignties, has the ability to be flexible and to shrink, and
is capable of managing its own scope, if international relations so demand, while
sovereigntism, being an extreme form, ignores or denies other sovereignties and the
rights inherent in a sovereignty.
Sovereigntism has a direct impact on international law, international relations, and
the international system as a whole. The role and authority of the general legal regulator
in the international system—international law—is undermined by states demonstrating
the possibility to derogate from the previously agreed-upon rules and, claiming their own
singularity, allow such derogation for themselves, while not recognizing the right to such
derogations for other states. The collapse of the international system is evident if the
majority of states behave in such a way. For the time being, international law has proved
able to cope with the situation. The vast majority of states are respectful of international
law, keeping the whole system from failure.
The reasoning in abstracto is important for the analysis of the functioning of the
European Convention's system of human rights protection as specified in the ECHR and
protocols to it. The ECtHR found that failure to comply with its decisions amounted to a
violation of the ECHR and, in a wide sense, an undermining of the whole system of Council
of Europe human rights protection. The Committee of Ministers stressed that speedy and
efficient execution of judgments is essential for the credibility and efficacy of the ECHR
as a constitutional instrument of European public order, on which the democratic stability
of the continent depends.
The constitutional courts of Italy, Germany, and Russia and the Supreme Court of
the UK have declared that in their respective legal systems, the European Convention
acquires the same status as ordinary legislation or higher, but is not equal to that of the
constitutions of these states. And therefore, when the ECtHR’s judgment and the
constitutional provisions come In conflict, a state can derogate from executing its
obligations under the European Convention. It is equally the same when the ECtHR’s
judgment is based on the interpretation of the ECHR by the ECtHR in a way contrary to a
state's constitution. In other words, the states do not dispute the meaning of the provision
of the ECHR, but find its interpretation by the ECtHR incompatible with their
constitutions. The question is whether a state is bound by the ECtHR's interpretation.
There is no doubt that a state is bound by international treaties it has duly ratified,
including the ECHR. Is a state also bound by the consequent interpretation of ECHR in the
decisions of the ECtHR, and therefore obliged to execute such decisions?
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The jurisdiction of the ECtHR is determined by Article 32 of the ECHR, which states:
1. The jurisdiction of the Court shall extend to all matters concerning the
interpretation and application of the Convention and the Protocols thereto. (CoE
1950)

The ECtHR is the only body granted the privilege to interpret the provisions of the
ECHR. If a party to the convention accepts the jurisdiction of the ECtHR, it is also bound
by the ECtHR's interpretation of the convention.
The very essence of international legal norms is that they are the result of a
coherence of wills of different states in order to achieve their common interests,
sometimes at the expense of a part of their state sovereignty. State sovereignty envisages
that a state is free to enter (or not to enter) into an international agreement, because by
doing so a state sacrifices a part of its sovereignty. And so do other states. International
law is able to exist because of the mutual restriction of sovereignty by the subjects of
international law, especially states. For the smooth operation of the international legal
system, domestic law should be in conformity with international law; so, prior to taking
an obligation under international law, a state should revise its national legislation in
order to reveal collisions with international norms and put it in accordance with them. Of
course, this situation is somewhat ideal.
In terms of the interrelation of international law and domestic law it is obvious
that when a state recognizes its obligations under an international treaty—that is, when
expresses its opinio juris—the domestic law should be brought into conformity with
provisions of a relevant treaty.
The 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties in Article 27 declares:
A party may not invoke the provisions of its internal law as justification for its
failure to perform a treaty. (United Nations 1969)

However, the problem of a state's noncompliance with the fundamental principle
of international law—Pacta sunt servanda (“Every treaty in force is binding upon the parties
to it”), in this case connected with the ECHR—and the possible answers are not so
straightforward. At the heart of the problem is not only the issue of interplay (and/or
precedence) of international and domestic law but also the problem of application and
interpretation of international treaties in good faith.
The Vienna Convention on the Law of Treaties of 1969 in Article 31(1) states:
A treaty shall be interpreted in good faith in accordance with the ordinary meaning
to be given to the terms of the treaty in their context and in the light of its object
and purpose. (United Nations 1969)

The aim of interpretation of an international treaty is the clarification of the
content of the negotiated wills of states-parties to a treaty. Therefore, any interpretation
given should take into account these agreed-to wills, not just the will of a single party.
An interpretation in good faith would not add to or diminish the rights or obligations of
states-parties under a treaty.
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If interpretation is not in good faith, it does add to or diminish the rights or
obligations of states, thus changing the treaty provisions already agreed upon, including
the object and purpose of the treaty. Therefore, what is in question is not the treaty,
consent to which was given at the time of its ratification. Otherwise, could a state
derogate from its obligations under this “new” treaty, which is actually found in the
instrument of its interpretation?
According to Article 32 of the ECHR, the states-parties a priori accept that any
future interpretation of the ECHR by the ECtHR will be in good faith. Bearing in mind the
collective character of ECHR, the result of an accumulated joint will of the states-parties,
we can assume that every state-party has a right to participate in defining the content
and scope of this will, that is, in interpreting the rights and obligations of the statesparties to the ECHR. The right to interpret the European Convention vested in the ECtHR
should imply a dialogue between the court and the states, because it was the states that
created this court of their own volition. Moreover, the ECHR and the protocols to it are
international treaties, and they can be renegotiated by the states-parties any time.
Sovereigntism and nationalism lead to a system of international law whereby
there is no unity; and this is accompanied by the emergence of specialized and (relatively)
autonomous rules or rule-complexes, legal institutions, and spheres of legal practice (UN
GA 2006: 11). This situation in turn leads to the diversification of the meaning of state
sovereignty and a blurring of the concept of state sovereignty. Implementation of the
vague principle of sovereign equality is a serious obstacle to the proper functioning of
international system.
The phenomenon of a fragmented international system discourages efforts to
protect human rights as the highest value. The examples of Germany, Italy, the UK, Russia,
and the EU show how human rights are endangered or suffer depending on the level of
human rights protection. At the same time, the trend toward sovereigntism and
nationalism reveals the problems that exist in the sphere of international human rights
protection, especially in the Council of Europe Human Rights system; It lays bare the weak
link in an otherwise relatively successful and sustainable mechanism. Any system is a
living organism; by the same token, the ECHR is a living instrument. Dialogue and
openness of the actors in the international system who create the system itself and vest
their rights in its bodies are the most valuable way, and the only possible way, to
overcome the challenges to contemporary international law.
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Анотація. У статті досліджуються ціннісно-нормативні трансформації доби
глобалізації за допомоги концептів «соціальне уявне» та «космополітизм», а також
розглядаються спроби концептуалізації соціального уявного в роботах К. Касторіадіса,
Ч. Тейлора, Б. Джессопа та ін. Автор, зокрема, аналізує процес становлення
національного уявного в модерні часи та його роль у виникненні національних держав.
Доба глобалізації визначається як процес становлення глобальної мережі обмінів і
реорганізація життєвого досвіду індивідів у напрямку його космополітизації. В цьому
контексті розглянуто концепції У. Бека, М. Нуссбаум, Д. Гелда та інших авторів, які
запропонували власні версії космополітизму. Автор доходить висновку, що попри
наявність у багатьох індивідів усвідомлення існування в глобальному світі
космополітизм як ціннісно-нормативне підґрунтя взаємодії на глобальному рівні
наражається на низку перешкод популістського та націоналістичного ґатунку. Це
актуалізує потребу удосконалення космополітичних аргументів та пошуку
оптимальних способів організації наднаціональних відносин.

Ключові слова: соціальне уявне, космополітизм, глобалізація, націоналізм,
національна держава
Роздуми над колективними уявленнями індивідів різних епох і країн є доволі
поширеними у світовій соціогуманітарній думці. В різні часи ці рефлексії набували
дуже різного концептуального оформлення — в залежності від теоретичних і
практичних уподобань їхніх авторів та аудиторії. Філософи, науковці та політичні діячі
намагалися окреслити ціннісно-смислові горизонти своєї доби, що мало відобразити
способи сприйняття і осмислення світових подій і процесів та нормативні настанови,
покликані обґрунтувати та/чи виправдати наміри і дії сучасників. В європейській
гуманітарній традиції часто-густо ці міркування набували вигляду опису духу часу
(нім. Zeitgeist) (Ґете, Геґель, Ясперс та ін.) або народного духу (нім. Volksgeist)
(Монтеск'є, Гердер, Шлеґель та ін.), що мав репрезентувати визначальні ментальні та
поведінкові характеристики певної групи людей. Сьогодні своєрідним аналогом цих
понять виступає концепт соціального уявного, що, втім, відображає передусім
епістемологічні характеристики. Соціальне уявне розуміють як свого роду загальне
ціннісне-смислове тло, на якому оприявнюються і оформлюються різні ідеологічні
конструкції, або як репертуар, завдяки якому індивіди уявляють та осмислюють себе і
навколишній світ. В умовах поточних планетарних перетворень соціальне уявне
набуває нової якості — воно стає глобальним, уможливлюючи реактуалізацію давніх,
але тривалий час незатребуваних космополітичних ідей. Проте з огляду на нові умови
космополітизм потребує переосмислення і оновлення концептуального словника,
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пошуку відповідей на ключові питання сьогодення та відстоювання власних позицій у
полеміці з альтернативними поглядами і переконаннями. В цій статті, власне, робиться
спроба проаналізувати зазначені питання та дослідити перспективи космополітизму
як ідеології глобальної доби.
Про соціальне уявне
На тлі піднесення націоналістичних і регіональних рухів і різного ґатунку політик
ідентичності посилився інтерес до ролі уяви і соціального уявного у суспільнополітичному житті, що помітно позначилося на розвитку різних соціогуманітарних
дисциплін, відобразивши зміну інтелектуального клімату наприкінці ХХ ст. Однією з
перших розробок соціального уявного стала концепція Корнеліуса Касторіадіса,
викладена у книзі «Уявна інституціалізація суспільства» (Kastoriadis 2003). Автор
концепції намагався вийти за межі редукціоністського соціоструктурного підходу,
поширеного у ті часи у соціальних дослідженнях. З іншого боку, він дистанціювався і
від поширеного в структуральному психоаналізі Жака Лакана тлумачення уявного як
«дзеркального» (Lacan 2005: 75–81). Касторіадіс заперечував можливість походження
уявного від погляду Іншого, оскільки такі підходи, власне, мають на увазі фіктивність
образів, відтворюючи в такий спосіб традиційне платонівське тлумачення:
Уявне, про яке я кажу, не є образом чогось. Воно являє собою неперервну,
посутньо необумовлену творчість (як суспільно-історичну, так і психічну)
символів/ форм/ образів, які тільки і можуть надати підстави для виражень
«образу чогось». Те, що ми називаємо «реальністю» і «раціональністю», є
результатами цієї творчості. (Kastoriadis 2003: 9)

Інакше кажучи, Касторіадіс переосмислив усталене значення відомого терміну, що у
звичному вжитку зазвичай асоціювався з вигадкою, фікцією, чимось хибним і
фантастичним.
Вихідним пунктом реалізації свого теоретичного задуму Касторіадіс визначив
перегляд марксистської революційної теорії з метою критики її ортодоксальної
економіко-функціональної версії. Втім, об'єктом критики стали загалом функціональні
тлумачення суспільного життя, поширені в різних соціальних дисциплінах (соціологія,
етнологія, політологія). Обравши темою своєї концептуалізації процес суспільної
інституалізації, Касторіадіс заперечував редукцію інституції до певної функції.
Безперечно, не можна повністю заперечувати функціональну роль інституції, але вона
не вичерпує сутності останньої:
Існування суспільства можливе лише при постійному здійсненні низки функцій
(виробництво, народження і виховання, керівництво колективом, врегулювання
суперечок тощо), але воно до цього не зводиться. Проблеми, що постають перед
суспільством, не визначені раз і назавжди його «природою», воно створюється
і самовизначається як новими формами відповідей на свої потреби, так і
новими потребами. (Kastoriadis 2003: 132)

Теж саме стосується символічної царини, без якої існування суспільства також
помислити неможливо. Символічне пронизує всі соціальні інституції та сфери
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життєдіяльності. Символічні системи пов'язують означуване (уявлення, приписи,
розпорядження тощо) із символами і легітимують ці зв'язки. Функціоналізм також
визнає роль символів, але розглядає її у суто раціоналістичному ключі — як
сприятливу умову для виконання функції:
Ідеал економіко-функціональної інтерпретації полягає у тому, що
інституціалізовувані закони повинні формуватися або як функціональні, або як
логічно і реально функціональні. Але ця логічна і реальна імплікація не дана
одразу і не є автоматично однорідною символічній логіці системи.<...>
Опанування символічною логікою інституцій, її прогресивна «раціоналізація» є
історичними (і порівняно нещодавніми) процесами. (Kastoriadis 2003: 139)

Символічні системи не виникають шляхом вільного вибору і не нав'язуються
суспільству ззовні, вони також не є нейтральними інструментами, простим
посередником чи засобами раціонального порядку. Вони просякнуті історією і несуть
на собі відбитки колишніх рішень, конфліктів і помилок. Їхня автономія завжди
відносна навіть тоді, коли ці системи інституалізуються у вигляді законодавчих норм.
Отже, символічне не вичерпується наведеним переліком ознак і завжди містить
у собі елемент, що не можна звести до раціонального й функціонального. Власне цей
елемент Касторіадіс і визначає як уявне. Відштовхуючись від узвичаєного розуміння
цього слова — уявне як вигадане, — він наполягає на тому, що тією мірою, якою уявне,
зрештою, зводиться до первинної здібності уявляти неіснуючи явища та відносини,
варто казати про радикальне уявне — спільне коріння фактичного і символічного
уявного або первинну здібність викликати у свідомості образи (Kastoriadis 2003: 144).
Символізм ґрунтований на здатності встановлювати між термінами зв'язок, коли один
термін виступає замінником іншого. Разом з тим у символічному завжди залишається
функціональна складова, що тісно переплітається з уявним. Навіть коли існує
можливість провести редукцію того чи іншого явища культури до їхньої символічної
функції, вона зупиняється на певній межі, зумовленої тим, що граничні символи ніколи
не можна остаточно відділити від уявного, не підпорядкованого функціональній
детермінації. Тому функціональна інтерпретація символів та інституцій не може бути
визнаною повною.
Подальше просування на шляху інтерпретації складних взаємин між
символічним і уявним спонукало Касторіадіса звернутися до психоаналітичних
розвідок. Відзначивши наявність в останніх низки «раціоналістичних» упереджень,
Касторіадіс зауважує, що «в сфері уявного означуване, до якого відсилає означник,
майже невловимо і його «спосіб буття» за визначенням є способом його «небуття»
(Kastoriadis 2003: 159). Суб'єкт, який переживає в уяві певні події, не сприймає їх як
символи. Психоаналітик в цьому разі міг би казати про несвідомий фантазм —
результат символічної переробки у несвідомому. Але наприкінці аналізу постає
фундаментальний фантастичний образ, центральна сцена, що містить конститутивні
для суб'єкта елементи, виражені в образах, а не символах. Звісно цей фантастичний
образ не є даним безпосередньо — його можна лише реконструювати на ґрунті
клінічних проявів. Ще складніше інтерпретувати соціальне уявне, адже суспільство
неможливо тлумачити як суб'єкта навіть метафорично. Для виникнення саме уявного
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соціального значення потрібні колективні означники та означувані, що існують зовсім
інакше, ніж індивідуальні означувані.
Концептуалізація соціального уявного затребує винайдення нових засобів, що
дозволили б схопити парадоксальну природу даного. Касторіадіс вводить в обіг образ
магми, який має дозволити визначити спосіб буття того, що дає себе до нав'язування
будь-якої логіки організації:
Якась магма є тим, з чого можна вилучити (або: з чого ми можемо зробити)
множинні, безконечні числом способи організації, але це ніколи не може саме
бути (ідеально) відтвореним завдяки складанню цих способів у (скінченну чи
безконечну) множину. (Kastoriadis 2003: 422–423)

Суспільно-історична інституалізація світу нав'язує специфічні способи організації, не
вичерпуючи, втім, потенціал первинноданого повністю. Світ соціальних значень не
слід вважати відображенням якоїсь справжньої дійсності, хоча він і не існує окремо
від світу первинноданного. Втім, на думку Касторіадіса, при переході від природного
до соціального відбувається конституювання нового рівня та іншого способу буття.
Первиннодане виявляється опертям для організації соціального світу, що разом з тим
не є простим відтворенням чи повторенням. Спосіб буття цієї організації визначає
порядок вилучення-залучення (з) первинноданого шляхом формування та
трансформації в соціальних інституціях та завдяки ним. Інакше кажучи, самий процес
формування і трансформації первинного відбувається під час залучення та «адаптації»
соціальними інституціями — кардинальною модифікацією як інституалізацією світу
соціальних значень шляхом «запису» та/чи втілення у «чуттєвому світі» (Kastoriadis
2003: 435). Тому відносини між «соціальним» і «природними» світами завжди
залежать від множини суспільно-історичних обставин.
Інституалізація соціального світу завжди здійснюються завдяки активності
індивідів — їхнім оперуванням з об'єктами та взаємодіям один з одним, що надає
соціальному світові певної визначеності. Касторіадіс зауважує:
Інституалізація суспільства є тим, чим вона є, і такою, якою вона є, оскільки вона
«матеріалізує» магму соціальних значень, завдяки відсиланню до якої індивіди
і об'єкти тільки й можуть бути схопленими і навіть просто існувати; і про цю
магму також не можна сказати, що вона існує окремо від індивідів і об'єктів,
яким вона дає бути. (Kastoriadis 2003: 436–437)

Не існує жодних відірваних від матеріального «субстрату» значень, оскільки лише
завдяки наявності останнього значення набувають існування.
Суспільство перебуває зі «світом значень» у відносинах взаємозалежності —
суспільство неможливе без значень, і навпаки. Проте сам спосіб існування уявних
соціальних значень є вельми специфічним за своїми характеристиками. На противагу
конструктивістським теоріям, що пов'язують світ значень з уявою суб'єкта, Касторіадіс
наполягає на вторинному характері цього зв'язку. Безперечно, роздуми суб'єкта, його
мотивація та ціннісні настанови відіграють важливу роль у соціальних процесах, але
всі вони самі є результатом певної «соціалізації» і тому мають розглядатися вже
залежними від соціальних значень. Разом з тим, не менш проблематичним виглядає
тлумачення уявних соціальних значень, виходячи з їхнього зв'язку з об'єктами як
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референтами у «реальному» світі, адже об'єкти також завжди спів-створюються
відповідними уявними соціальними значеннями. Вони співвідносяться з так званими
центральними чи базовими значеннями, що існують без будь-якого референта або
самі є для себе референтами. Пояснюючи цю думку, Касторіадіс зауважує:
Сказати, що деякий об'єкт чи клас об'єктів є товарами, означає сказати щось не
про ці об'єкти як такі, але про спосіб, за допомоги якого суспільство поводиться
(може поводитися) з цим об'єктом чи класом об'єктів, про спосіб буття таких
об'єктів для цього суспільства; це означає сказати, що суспільство встановило
таке значення — товар (як такий і в мережі похідних значень і крізь неї) з
вчинків індивідів і матеріальних пристроїв, які уможливлюють буття об'єктів
«товарами. (Kastoriadis 2003: 447)

В цьому разі саме товар постає як центральне або первинне значення, з яким
співвідносяться інші об'єкти і який походить і водночас визначає фундаментальні
властивості певного суспільного буття.
Таким чином, згідно з підходом К. Касторіадіса, ми не можемо мислити світ
соціальних значень ні як уявного двійника реального світу, ні як ієрархізовану систему
понять, ні як світ, побудований з індивідуальних уявлень, ні, зрештою, як систему
відносин, що додається до вже визначених суб'єктів і об'єктів «реального» світу й
модифікують них та/чи взаємини між ними. Світ соціальних значень є первинним
покладанням суспільно-історичного, що дістає вираження як інституалізація світу та
самого суспільства. Адже первиннодане не постає як світ чітко окреслених речей,
індивідів та відносин між ними, хоча воно і стає опертям для інституалізації
суспільства, що визначає порядок існування/ неіснування речей і відносин та того, що
має і не має значення. Оскільки жодний соціальний світ не є застиглим світом і не
встановлюється назавжди, уявний світ соціальних значень перебуває у постійному
стані самотрансформації. Щоб окреслити цей процес, Касторіадіс розрізняє
суспільство інституціолізоване та суспільство інституціолізуюче, проте це розрізнення
не є протиставленням — інституціолізоване суспільство являє собою, радше, відносну
та тимчасову усталеність певних соціальних форм, в яких і завдяки яким уявне тільки
і може існувати. Безперервна самотрансформація суспільства дістає вираження як
покладання соціальних форм та згодом розпад і заміна останніх новими. Цей процес
ніколи не припиняється, оскільки сама інституалізація суспільства завжди передбачає
також й інституалізацію соціального уявного, що існує лише завдяки можливості бути
іншим. Тому соціальне уявне постає неперебутним чинником постійного руху, який
спонукає до появи, трансформації та зникнення форм соціального і природного світів.
Інша перспектива концептуалізації соціального уявного із залученням здобутку
соціально-історичних досліджень була окреслена Чарльзом Тейлором (Teylor 2013),
який намагався схопити способи, за допомоги яких звичайні індивіди уявляють власне
життя в суспільстві. Тому соціальне уявне, за Тейлором, принципово відрізняється від
соціальної теорії. Втім, індивіди можуть послуговуватися (квазі)теоретичними
конструкціями. Сьогодні, в умовах загальної писемності деякі елементи
теоретизування часто-густо трапляються в поясненнях пересічних громадян. Проте
вони зазвичай несистематичні й не позбавлені протирічь. До того ж це розуміння
здебільшого артикулюється не в теоріях, а в образах, легендах, повчальних історіях.
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На відміну від теорій соціальне уявне притаманне великим групам людей, а не
маленькій групі інтелектуалів. Саме тому його можна розглядати як специфічний
«спільний знаменник» у розумінні індивідами суспільного життя, що уможливлює як
взаємодію, так і легітимацію політичного ладу.
Отже, вплив філософських теорій на соціальне уявне є доволі поширеним
явищем. Теорія проникає в соціальне уявне різними шляхами — через систему
(загальної) освіти, інтеріоризацію законодавчих норм, через засоби масової
інформації тощо. Проникнення теорії дуже нерівномірно, оскільки сприятливість до її
рецепції також є нерівномірною серед різних соціальних верств. Поєднуючи у собі
фактичність та нормативність, соціальне уявне дозволяє не лише зрозуміти перебіг
процесів у світі, а й уможливлює оцінювання останніх згідно з відповідними
моральними настановами та очікуваннями (Teylor 2013: 275).
З іншого боку, соціальне уявне, як зауважує Ч. Тейлор, не можна звести до
безпосереднього осмислення практик. Воно не просто значно ширше останнього, а є
умовою розуміння будь-яких практик, процесів і подій:
Це не є довільним розширенням змісту поняття, оскільки не лише практики не
мають сенсу (а отже, не є можливими) без їхнього розуміння, але так само й це
розуміння, аби мати сенс, передбачає ширше осягнення всього нашого
становища: як ми ставимося одне до одного, як ми дійшли теперішнього стану,
як ми співвідносимося з іншими групами тощо. (Teylor 2013: 276)

Проте зазначене осягнення неможливо точно окреслити. Посилаючись на розвідки
Г. Дрейфуса і Дж. Сьорля, Ч. Тейлор каже про нього як про «тло» свідомості, «в межах
якого окремі риси нашого світу набувають для нас того чи іншого сенсу» (Teylor 2013:
276). Тому соціальне уявне неможливо висловити як певну доктрину.
Специфічними також виявляються відносини між цим тлом і практиками, що не
лише стають можливими завдяки йому, а й втілюють це осягнення у світі. Наші дії
досягають успіху лише за умов дотримання відповідних правил і згідно з певними
орієнтирами, вкоріненими в соціальному просторі. Разом з тим, нагадаємо, це
розуміння кардинально відрізняється від теоретичного опису. Воно не лише
позбавлене тих теоретичних відстороненості та узагальнень, що властиві науковим
описам, воно навіть для нас самих не постає як явна мисленнєва конструкція,
залишаючись у імпліцитному стані. Водночас ці імплікації містять також і певні
моральні відчуття, ширші за висловленні норми і настанови. Вони формують
неодмінну складову контексту дії, роблячи її осмисленою і узгодженою з уявленнями
інших.
Введення в теоретичний обіг поняття «соціальне уявне» уможливило опис і
концептуалізацію процесів породження значення, що істотно оновило інструментарій
соціогуманітарних дослідженнь. Зокрема, в сфері культурної політичної економії
Нґаї-Лінґ Сам і Боб Джессоп за допомоги цього поняття намагалися прояснити аспекти
семіозису. Вихідним пунктом їхнього теоретизування стала відома теза про те, що
соціальні агенти задля активної діяльності у світі, повинні редукувати його складність,
селективно привертаючи увагу і надаючи значення лише деяким процесам і явищам,
впорядковуючи відносини із соціальним і природним світами. Ця селективність не
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задається a priori, а ґрунтується на життєвому досвіді індивідів. Сам і Джессоп велику
увагу приділили матеріальним підставам семіозису. Уявне тут розглядалося як
семіотична система без чітко визначених меж, яка фреймує життєвий досвід суб'єктів
у надзвичайно складному світі та скеровує колективні розрахунки щодо нього. Без
уявного індивіди позбавлені можливості активно діяти, а колективні суб'єкти не могли
б налагодити відносини зі своїм середовищем, приймати рішення або брати участь у
стратегічних діях. Уявні значення в цьому сенсі є важливим елементом мережі
соціальних практик у певному соціальному полі. Власне, вони є продуктами
семіотичних і матеріальних практик, наділеними перформативною потугою.
Розглядаючи соціальне уявне з позицій критичної теорії, Сам і Джессоп вказують на
те, що різні соціальні сили прагнуть затвердити те чи інше уявне як гегемонічне або
як домінантний фрейм:
Гегемонічні та домінантні уявні загалом соціально інституціолізовані та
соціально вбудовані й відтворюються завдяки механізмам, що допомагають
зберегти свою когнітивну і нормативну владу над соціальними агентами,
залученими до поля, що вони картографують. Такі «ментальні мапи» або
«ментальні моделі» відіграють значення у більшості випадків, коли діяльність у
відповідних полях настільки неструктурована і складна, що не може бути
об'єктом ефективного обчислення, управління, урядування або керівництва.
(Sum & Jessop 2014: 165–166)

Соціальне уявне зазвичай просякнуто соціальними напруженнями і політичною
боротьбою і не є суто нейтральним елементом суспільного життя. Навпаки, воно являє
собою «сировину» для існуючих політичних ідеологій, відіграючи центральну роль у
боротьби за панування. Але на відміну від ідеологій соціальне уявне не є стратегічною
і чітко структурованою програмою дій, а, радше, сукупністю світоглядних припущень,
до яких апелюють і на які спираються розробники ідеологій. Таким опертям, зокрема,
може служити життєвий досвід індивідів, тобто те, як вони сприймають і переживають
світ та взаємодіють з іншими. Адже життєвий досвід ніколи не відображає
позасеміотичну реальність безпосереднім чином — вона завжди значуща, сприйнята
та осмислена на ґрунті попереднього досвіду та поглядів на природний і соціальний
світи.
Особливістю концептуалізації Сама і Джессопа є заперечення уніфікованості
соціального уявного. З огляду на теоретичний доробок А. Грамші та М. Бахтіна процес
означення і самий характер мови визнаються діалогічними:
Будь-яка єдність є контингентною і нестабільною, і це, поготів, стосується і
ансамблю соціальних уявних. Соціальні сили намагаються зробити те чи інше
уявне гегемонічним чи домінуючим «фреймом» у конкретних контекстах та/або
просувати комплементарні або протилежні уявні. Успіх може призвести до
історичного об'єднання, в якому, перефразовуючи Грамші, «матеріальні сили є
змістом, а уявне — формою. (Sum & Jessop 2014: 171)

Зіставляючи соціальне уявне з ідеологічними побудовами, Б. Джессоп вказує на низку
відмінностей між ними, що він впорядковує в таблиці (Jessop 2012: 75).
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Уявне

Ідеологія

Уявне не є "істинним" або "хибним", але може бути Ідеологія пов'язана з «режимом істини», що надає
більш-менш адекватним для "перебування" у світі перевагу
ідеальним
та/або
матеріальним
інтересам
Уявне може привести до набуття нових знань та Ідеологія фреймує і обмежує Erlebnis (живий
навичок на ґрунті рефлексивної інтерпретації досвід) і сферу Erfahrung (набуте знання)
успішного досвіду
(Erlebnis → Erfahrung)
Плюральність уявного ґрунтована на різних Конкуруючі ідеології надають перевагу певним
перспективах і точках зору
перспективам і точкам зору
Агенти можуть обирати різні перспективи для Ідеології можуть формуватися та просуватися
(само)рефлексії
навмисно і схильні блокувати (само)рефлексію

Зазначені відмінності уможливлюють детальніший й виваженіший аналіз
політичних ідеологій, а також дослідження їх взаємовідносини із соціальним уявним,
яке постає ціннісно-смисловим горизонтом актуалізації ідеологічних настанов. До
того ж незбіг між ідеологією та соціальним уявним дозволяє визначити перспективи
перегляду і оновлення наявних ідеологічних конструкцій, прояснити причини їхніх
успіхів та провалів. Зрештою, усвідомлення цих відмінностей закладає умови і для
усвідомлення обмеженості будь-якої ідеології та необхідності врахування
неперебутної плюральності соціального уявного при розробці політичних стратегій і
державних програм.
Втім, Джессоп не обмежується лише порівнянням соціального уявного та
ідеології, а й використовує зазначені концептуалізації в розбудові загальної теорії
держави. Він удосконалює трьохелементний підхід до визначення держави, згідно з
яким
держава
складається
з
бюрократично
організованого
політикоадміністративного апарату, чітко окресленої території та постійного чи стабільного
населення, додавши до нього четвертий елемент — державний дискурс або політичне
уявне (Jessop 2016: 49). Разом з тим, на противагу субстанційному баченню Джессоп
розглядає державний апарат як емерджентну, суперечливу, гібридну і відносно
відкриту систему. Єдність державної системи завжди умовна, хоча влада постійно
намагається репрезентувати себе як цілісного і послідовного суб'єкта дії. З цією метою
вона пропонує певну візію або державний проект, що складається з політичних
уявних, проектів і практик, покликаних (1) визначати і регулювати межі державної
системи у стосунках з ширшим суспільством та (2) забезпечувати державний апарат
достатньою субстанційною внутрішньою оперативною єдністю для того, щоб він був
здатним виконувати свої задекларовані «соціально визнані» завдання (Jessop 2016:
84). Державні проекти, в свою чергу, пов'язані з певною формою урядової
раціональності та мистецтвом державного управління, що сприяють координації
заходів та наданню єдності державній політиці у переслідуванні національних
інтересів і загального блага. Щоправда, державні проекти часто-густо існують у
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множині та конкурують один з одним, відображаючи складність і змагальність
політичного життя навіть всередині правлячій верстви. Вони є лише частиною з
множини гегемоністських уявлень, що визначають засадничі принципи державної
політики, пов'язуючи їх із загальними уявленнями про суспільні інтереси, блага і
природу суспільства.
Доба глобалізації привнесла нові елементи в дослідження соціального уявного,
оскільки поточні соціально-комунікативні перетворення істотним чином позначилися
на умовах існування громадян розвинених держав та способах осмислення ними світу
навколо. З огляду на це Манфред Стигер (Steger) запропонував концепт «глобальне
уявне», що мав би відобразити трансформацію соціального уявного під впливом
глобалізації. Порівнюючи підходи Стигера і Тейлора, П. Джеймс вказує на їхню
принципову схожість, адже обидва автори визначають соціальне уявне як спосіб, за
допомоги якого індивіди здатні мислити або уявляти суспільство як ціле. Стигер
погоджується з більшістю висловлених Тейлором тез щодо природи соціального
уявного: воно не є ні інтелектуальною схемою, ні теорією, натомість воно визначається
поточними уявленнями і практиками, сформованими стосовно значень і практик
минулого; соціальне уявне є багатошаровою культурною домінантою. Проте Тейлор
охоплює у своїй концепції соціального уявного елементи, що Стигер аналітично
розрізняє: «складне нашарування уявних (у Стигера це зібрання соціального цілого);
практики, пов'язані з та (від)творенням цих уявлювань; категорії існування, такі як час,
який, у термінах Стигера, іноді охоплює різні соціальні уявні (наприклад, модерні
часові рамки охоплюють як національне уявне XIX ст, так і сучасне глобальне уявне)»
(James 2019: 41). Слід зазначити, що П. Джеймс позначає поняттям «зібрання»
(convocations) асамбляж ідей (як висловлених, так і не висловлених), що сприймаються
пов'язаними. Соціальне тіло тут вказує на те, що такі прості реалії, як «наш світ», «ми
і вони», «ринок» тощо, мають загальноприйнятні і взаємопов'язані значення (James
2019: 42). Ці ідеї не формують ідеологію у вузькому сенсі, але створюють уявний
контекст для розуміння останьої.
Окрім цього, на думку П. Джеймса, Тейлор описує соціальне уявне іноді як
базовий фрейм значень, а іноді — як один із багатьох фреймів значень. Так він
використовує поняття «моральний порядок» і «космічне уявне» разом із «соціальним
уявним», немовби нормативні засади або розуміння місця в домодерній космічній
світобудові чи модерному Універсумі не є соціальними. Окрім цього, розрізнення
Стигером ідей, ідеологій та уявного дозволяє дослідити відмінності між різними
нашаруваннями в уявному, адже на відміну від ідей, що є вираженням індивідуальних
вірувань і переконань, ідеології є всеохопними системами переконань,
сформованими з ідей, що претендують на істину. Ці кодифіковані соціальними елітами
переконання поділяються значними соціальними групами. Пов'язуючи переконання і
практику, ідеології заохочують людей діяти, водночас стримуючи їхні дії» (Steger
2008: 5). Натомість соціальне уявне являє собою загальні рамки (макромапу за
висловом М. Стигера) соціального і політичного простору, завдяки чому індивіди
сприймають, оцінюють і діють у світі та осмислюють своє спільне існування. Воно
набуває міцності завдяки (пере)облаштуванню соціального простору та

_____________________________________________
№ 1(17), 2021

140

IDEOLOGY AND POLITICS JOURNAL
© 2021 Foundation for Good Politics ISSN 2227-6068

перформативному затвердженню певних спільних якостей
відіграючи роль спільного фрейму для великих груп людей.

і

характеристик,

Моральний порядок Модерну і національне уявне
Розвиток західних демократичних країн протягом останніх століть важко уявити без
істотних ціннісно-нормативних зрушень, що тривали в ці часи. Низка нових
філософських концепцій та етико-релігійних учень, що заторкували моральнополітичні аспекти суспільно життя, радикальним чином вплинули на становлення, за
висловом Чарльза Тейлора, соціального уявного Модерну. Новий нормативний
порядок, запропонований мислителями раннього Модерну, розглядався як вкорінений
в природі індивідів, що складають політичне суспільство, — активних і раціональних
соціальних акторів, які співпрацюють один з одним заради спільного блага. На
противагу теоріям божественного походження влади, він апелював радше до теорій
суспільної угоди, що тлумачили легітимність влади як похідну від згоди учасників
політичного життя, які від природи наділені відповідними правами. Починаючи від
праць Г. Ґроція, Т. Гоббса, Дж. Локка та ін., уявлення про те, що держава існує заради
спільного блага індивідів набувала дедалі більшого поширення. Воно розвивалося,
радикалізуючись і набуваючи нових рис, що посилювали і конкретизували вихідні
інтуїції щодо рівності, свободи і справедливості. Згодом ідея нового нормативного
порядку, як зауважує Ч. Тейлор, «перетворилася з теорії, якою переймалися
нечисленні експерти, на невід'ємну складову нашого соціального уявного — тобто
втілилася в той спосіб, яким наші сучасники уявляють собі суспільство, що вони його
населяють і підтримують» (Teylor 2013: 259). Зрештою, подальше вкорінення цієї ідеї
у соціальному уявному спровокували кардинальні зрушення в системах політичних і
соціальних відносин європейських та північноамериканських країн, часто-густо
втілюючись у різні форми політичного ладу.
Чарльз Тейлор аналізує ці кардинальні зрушення, порівнюючи їх з
домодерними уявленнями про належний суспільний стан. Не вдаючись до ретельного
відтворення його аргументації, відзначимо лише декілька ключових моментів.
Зокрема, домодерний суспільний стан ґрунтувався щонайменше на двох типах
морального порядку. Перший тип апелював до ідеї людського Закону, «стародавнього
ладу», який споконвіку визначав характер міжлюдських взаємин та людську природу
загалом. На думку Тейлора, «такі уявлення не завжди сприймаються як консервативні;
але ми маємо додати до цієї категорії також і те відчуття нормативного порядку, яке
вочевидь передавалося з покоління в покоління в селянських спільнотах, породжуючи
той образ «моральної економіки», спираючись на який вони критикували тягар,
накладений на них землевласниками, або податки, що їх стягували з них держава та
Церква» (Teylor 2013: 262). Цей тип уявлень, безперечно, мав суттєвий критичний
потенціал, адже грунтувався на твердженні про необхідність скасування
несправедливого стану, спричиненого узурпацією влади та накладанням тягарів на
колись вільних селян. Альтернативний тип морального порядку домодерної доби,
навпаки, стверджував, що суспільна ієрархія відображає ієрархію космічну. Викладені
мовою теорій Платона і Аристотеля ці уявлення апелюють до аналогії між суспільним
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і природним станами, навіть до нерозривного зв'язку між ними, оскільки розлади в
суспільстві безпесередньо відбиваються на природних процесах і навпаки. Так чи так,
«в обох випадках, і надто в другому, ми маємо порядок, який сам встановлюється в
перебігу речей: його порушення викликають реакцію у відповідь, яка виходить за межі
суто людської царини» (Teylor 2013: 263).
Модерний нормативний порядок радикальним чином відрізняється від цих
двох типів уявлень. Вихідною настановою в ньому є визнання того, що індивіди
постають раціональними соціальними істотами, які діють разом, взаємодіють один з
одним та допомагають один одному. При цьому розподіл функцій є суто випадковим
і не вкорінений в споконвічній «природі речей». Дана обставина дозволила згодом
оцінювати характер соціальних відносин у суто інструментальному ключі: чи дозволяє
він найдосконалішим чином узгоджувати інтереси членів суспільства, гарантуючи
захист їхніх прав? На противагу теоріям ієрархічної взаємодоповнюваності нові
уявлення про ідеальний суспільний стан формулювалися в термінах взаємних послуг
та погодження. Звісно, реалізація моральних настанов модерного порядку не
відбулася водночас — радше, вони задали перспективу тривалих перетворень
протягом кількох століть. Проте нове розуміння соціальних стосунків, що було
артикульованим за ранньомодерних часів, кардинальним чином змінило
саморозуміння індивідів та проблематизувало усталені впродовж століть форми
людської взаємодії.
Підсумовуючи розгляд модерного розуміння морального порядку, Ч. Тейлор
виокремлює кілька принципових властивостей останнього. По-перше, вихідним
пунктом цієї ідеальної конструкції постають індивіди, заради яких, власне, й
утворюється політичне суспільство. Принциповим тут є відкидання ідей ієрархічного
суспільства, що затребувало відмову чи радикальний перегляд успадкованих від
античності та середньовіччя філософських та релігійних учень. По-друге,
зорієнтованість на задоволення потреб індивідів заради спільної користі відобразило
також перегляд цілей суспільного життя. Взаємні послуги індивідів зосереджуються
передусім на потребах повсякденності, а не на досягненні найвищої чесноти, а будьякі ієрархічні відносини, що природним чином виникають під час самоорганізації
людей та розподілу функцій поміж ними, вважаються виправданими лише тоді, коли
вони сприяють здобуттю спільного блага — безпека, добробут, свобода тощо. По-третє,
політичне суспільство, маючи на меті забезпечувати потреби індивідів, формулює свої
завдання в термінах захисту прав. При цьому ключовим моментом тут виступає
свобода, відображаючи притаманне індивідам відчуття власної дієвості. Свобода як
нормативна вимога модерного морального порядку водночас є умовою актуалізації
останнього. По-четверте, і права, і свобода, і взаємна користь повинні гарантуватися
рівною мірою всім учасникам. Попри те, що розуміння рівності само змінюється
протягом часу, воно все одно залишається неодмінною ознакою морального порядку
в будь-якій своїй версії (Teylor 2013: 272–274).
Концептуалізація Ч. Тейлором соціального уявного модерної доби багато чим
завдячує розвідкам Бенедикта Андерсона — автора книги «Уявлені спільноти» , що
вже набула статусу класичного твору з дослідження націоналізму. Попри всі критичні
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зауваження на адресу авторського бачення кваліфікація нації як уявленої спільноти
стало загальним місцем. Андерсон є мабуть одним з найвідоміших дослідників, що
застосував конструктивістську методологію соціального дослідження до аналізу
виникнення і поширення націоналізму. При цьому наголос саме на ролі уяви у
виникненні національних держав презентує її як неодмінну умову цього процесу. За
Б. Андерсоном нація постає як уявлена політична спільнота:
При тому уявлена як генетично обмежена і суверенна. Вона уявлена тому, що
представники навіть найменшої нації ніколи не знатимуть більшості зі своїх
співвітчизників, не зустрічатимуть і навіть не чутимуть нічого про них, і все ж в
уяві кожного житиме образ їх співпричетності. <...> Будь-яка спільнота, більша
за первісне поселення з безпосередніми контактами між мешканцями (хоча,
можливо, й вона), є уявленою. Спільноти потрібно розрізняти не за їхньою
справжністю чи несправжністю, а за манерою уявлення. Яванські селяни
завжди знали про свій зв'язок із людьми, яких ніколи не бачили, але ці узи
уявлялися їм партикуляристично — як нескінченно продовжувана мережа
кровної спорідненості й клієнтарності. Ще донедавна в яванській мові не було
слова, яке виражало б абстрактне поняття «суспільство». <...> Нація уявляється
обмеженою, бо навіть найбільша з них, налічуючи сотні мільйонів людей, має
свої межі, нехай навіть і еластичні, поза якими знаходяться інші нації. Жодна
нація не уявляє себе рівнозначною людству. <...> Вона уявляється суверенною,
бо сам концепт народився в епоху, коли Просвітництво й Революція руйнували
легітимність боговстановленої й ієрархічної династичної держави. <...>
Нарешті, вона уявляється спільнотою, адже, незважаючи на фактичну
нерівність і експлуатацію, які там панують, нація завжди сприймається як
глибоке й солідарне братерство. У кінцевому підсумку, саме це братерство й
робило можливим протягом останніх двох сторічь для мільйонів людей не лише
вбивати, але й охоче віддавати своє життя в ім'я таких обмежених уявлень.
(Anderson 2001: 22–24)

Втім, визначивши націю як уявлену спільноту, Андерсон майже не приділяє
увагу питанню, в чому полягає особливість уявлення нації самими громадянами.
Натомість головна увага автора зосереджується на конкретних реалізаціях
націоналістичної уяви в художній літературі, історичних оповідях і публіцистиці.
Художня література і публіцистика уможливлюють репрезентацію нації як спільноти
залучених до спільного простору людей, що діють одночасно. Звідси і увага, яку
приділяє Андерсон таким опертям національного уявного як перепис, мапа і музей
(див. Розділ 10 книги), що, до речі, існували і до появи національних держав.
Розмірковуючи над стилем націоналістичної уяви, Андерсон таким чином
окреслює умови можливості останньої:
Сама можливість уявлювання нації історично з'явилася там і тоді, коли три дуже
давні фундаментальні культурні концепції втратили свою аксіоматичну владу
над людськими умами. Першою із них була ідея про те, що тільки певна книжна
мова забезпечувала привілейований доступ до онтологічної істини — саме
тому, що мова була невіддільною частиною цієї істини. Ця ідея дала життя
великим трансконтинентальним солідарностям християнського, ісламського та
інших світів. Другою була віра в те, що суспільство природнім чином
організоване навколо і в підпорядкуванні до верховних центрів — монархів,
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які стоять осторонь решти людських істот, і чиє правління є формою
космологічного (божественного) завіту. Людські лояльності були необхідно
ієрархічними й доцентровими, адже володар, як і сакральний текст, був
фокусом доступу до буття й невід'ємною його частиною. Третьою була
концепція темпоральності, в якій космологія та історія були нерозрізнимі, а
першопричини світу й людини сутнісно ідентичні. Разом ці ідеї міцно
вкорінювали життя людей у самій природі речей, надаючи певний смисл
фатальностям щоденного існування (перш за все смерті, втратам і залежності)
та пропонуючи, різними засобами, визволення від них. (Anderson 2001: 55–56)

Тією мірою, якою відбувався розпад цих очевидностей, виникала потреба у пошуку
нових форм соціальної зв'язності. Проте, Андерсон зосереджується передусім на
вивченні соціоструктурних і технологічних передумов появи національної спільноти.
З огляду на це подальше дослідження витоків націоналізму затребує більшої уваги до
ціннісно-смислових аспектів соціального уявного модерної доби.
Дослідження соціального уявного модерної доби безпосереднім чином
заторкує питання національного фрейму в осмисленні історичних і сучасних
суспільно-політичних реалій. Поставши як базова категорія сучасності, нація дещо
модифікувала і навіть трансформувала значення інших суспільних категорій,
привнесла в них нові сенси. Зокрема, висування нації на перший план у часи
національного будівництва спричинило певні напруження і невизначеності у
взаєминах з категорією «держава», що вже давно перебувала в широкому суспільному
обігу (Balibar 1990: 330–331). З одного боку, загальновизнаним є те, що сучасні
держави є державами національними, але нації не завжди утворюють держави. До
того ж переважна більшість сучасних держав є державами багатоетнічними, оскільки
в них проживають представники різних етнічних груп. Це створює додаткові
напруження, оскільки задеклароване на міжнародному рівні право народів на
самовизначення проблематизує єдність багатьох держав, в яких існують
ірредентистські рухи. Безперечно, деякі історичні епохи та обставини більшою мірою
сприятливі для виникнення нових національних держав, ніж інші, але право
залишається за формою не таким мінливим, задаючи напрямок прагнень для
представників різних етнічних груп і створюючи умови для подальшого національнотериторіального перерозподілу.
З іншого боку, значна кількість сучасних національних держав постали на ґрунті
династійних держав домодерного ґатунку. Протягом кількох десятиліть вони
розробили і запровадили свої власні національні ідеології, засновані на уявленнях
про колективний суверенітет, провели адміністративні та законодавчі реформи,
створили модерні форми соціалізації та управління ресурсами і населенням тощо.
З усім тим, сучасні національні держави, які виникли шляхом перетворень
домодерних династійних держав, попри всю свою етносоціальну складність,
конструюють власну історію, «націоналізуючи» сиву давнину з метою пошуку
споконвічної єдності, що дозволила б обґрунтувати право цієї нації на державу. Проте
сама логіка виникнення й існування домодерних держав зазвичай не відповідає цій
анахронічній моделі. Власне це і порушує питання про первинність нації чи держави
та про «нормальність» історичного процесу національного державотворення.
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З огляду на зазначене, вихідним пунктом для наших подальших міркувань є
визнання того, що національна держава є специфічною формою державного
утворення, що виникає лише за певних соціально-історичних умов. Йому передували
численні інші форми політичних об'єднань державного ґатунку. Тому, щоб належним
чином зрозуміти процес формування національних держав, необхідно не лише
«денатуралізувати» узвичаєне бачення державного буття, а й реконструювати
історичні умови і обставини, сприятливі для виникнення, оформлення і перемоги
національної форми держави над усіма іншими. Зокрема, це стосується способів
концептуалізації національного та роботи соціального уявного, що визначили
актуальну траєкторію історичних змін.
Типовою ознакою національних історичних оповідей є надання їм певної
сюжетної зв'язності. Внаслідок цього самий історичний процес постає як реалізація
певного суспільно-політичного проекту, що розгортається у часі, та є вираженням
споконвічної самості — національної ідентичності. Національні історичні оповіді
породжують специфічну ретроспективну ілюзію, ґрунтовану на уявленні про немовби
наявність незмінної якості чи субстанції, що передається каналами міжгенераційної
трансмісії. Сучасність кожної нації, таким чином, розглядається як результат історичної
колективної долі, що поєднує представників національної спільноти в єдине ціле. Як
зауважує Е. Балібар:
Проект і доля — два симетричних обличчя ілюзії національної ідентичності.
Якщо «французи» 1988 р. — з яких щонайменше кожний третій має
«іноземного» предка — колективно і співвідносяться з підданими короля
Людовіка XIV (не кажучи вже про галлів), то це завдяки низці випадкових подій,
що не є спричиненими ні долею «Франції», ні проектом «її королів», ні
сподіваннями «її народу». (Balibar 1990: 338)

Тим не менш національні історіографії тією чи іншою мірою систематично
відтворюють цю схему мабуть в усіх країнах, передусім на рівні шкільних підручників
(Ferro 2010). Показово, що міф про історичні витоки нації вкорінюється як в «старих»
національних державах, так і в нових, посталих за часів деколонізації та розпаду
соціалістичного табору.
З іншого боку, модель, згідно з якою історія нації є реалізацією певного проекту
та вираженням певної ідентичності, замасковує тривалий процес, за висловом
Е. Балібара, націоналізації суспільства, тобто набуття останнім спільних
соціокультурних форм і властивостей (мова, культура, релігія тощо). Націоналізація
суспільства є перманентним процесом, що заторкує різною мірою окремі соціальні
верстви і регіональні спільноти. В цьому плані вона тісно пов'язана із становленням
національних територіально-адміністративних і політичних структур, покликаних
організовувати і залучати населення держави до загальнонаціональних подій і
процесів (виробничі та управлінські процеси, вибори, функціювання соціальних служб
тощо). Подолання нерівномірності просторового розвитку і «вирівнювання»
соціокультурних відмінностей таким чином постають як першорядні та постійні
завдання національних урядів. Саме завдяки реалізації цих завдань виникає
можливість розбудувати національну спільноту.

_____________________________________________
№ 1(17), 2021

145

IDEOLOGY AND POLITICS JOURNAL
© 2021 Foundation for Good Politics ISSN 2227-6068

Визначальну роль у становленні національної спільноти відіграє соціальне
уявне, що постає загальним тлом, на якому розгортаються перелічені процеси:
Будь-яка соціальна спільнота, що відтворюється завдяки функціюванню
інституцій, є уявною, тобто ґрунтованою на проекції індивідуального існування
в тканину колективної оповіді, на визнанні спільної назви та на традиціях, що
постають як слід споконвічного минулого (навіть якщо вони були створені та
впроваджені в нещодавньому минулому). Але це зводиться до прийняття того,
що, за певних умов, тільки уявні спільноти є реальними. (Balibar 1990: 346)

Модерне соціальне уявне сприяє формуванню національної спільноти — народу, який
ототожнює свою долю з певною державою та її інституціями. Національна єдність
досягається завдяки уніфікації (політичній, економічній, культурній), що втілює в життя
певну ідеологічну форму, масово індоктриновану та покладену в основу спільного
національного буття. При цьому національна ідеологія багато чого запозичує у
домінантної у попередні часи релігійної форми, перетворюючись таким чином на
специфічну світську релігію, адже вона так само удається до ідеалізації нації та
сакралізації держави, вимагаючи від громадян відданості й навіть самопожертви.
Отже, зазначені ідеалізація та сакралізація ґрунтовані на інституціалізації
певного уявлення, образу спільноти, що поширюється і культивується національною
державою. Нація (ре)презентує себе як нібито природну спільноту, що вкорінена в
історичному минулому, має спільні культуру й інтереси. Вона являє собою
надіндивідуальну єдність, яка приписує кожному індивіду спільні ознаки та
властивості. Важко переоцінити важливість цих уявлень для конституювання нації. Ця
фіктивна етнічність, за визначенням Е. Балібара, дозволяє сприймати державу як
вираження попередньої єдності, співвідносячи її з певними ідеалізованими
уявленнями про політику та «історичну місію». Виходячи з універсалістської настанови
про те, що кожна людина належить до певної етнічної групи і при цьому тільки до
однієї, національна ідеологія обґрунтовує розподіл людства між різними етнічними
спільнотами, а також почуття «належності» подвійного ґатунку — як належності самим
себе, так і належності іншим, схожим на нас (Balibar 1990: 349). Проте збереження і
відтворення у часі цих «природних» належностей потребує задіяння низки
інституційних механізмів, що дозволяють ретранслювати відповідні уявлення між
представниками різних генерацій.
Національна єдність вимагає формування соціокультурної однорідності, яка,
власне, і уможливлює відчуття природної належності до групи схожих на мене осіб.
Для визначення умов, що дозволяють цьому реалізуватися, Балібар пропонує
звернутися до двох типів спонук, які зазвичай пов'язують з національною спільнотою
— генеалогічної форми та мови (Balibar 2006: 45). Генеалогічна форма створює умови
для підтримки міжгенераційних стосунків, що виходять далеко за межі родинного
оточення, охоплюючи також незнайомих людей. Мова, в свою чергу, постає опертям
для домінантних форм ідентифікації та диференціації. Балібар зауважує:
Їхня істотність важить настільки, наскільки вони дозволяють контролювати і
регулювати зсередини певні основоположні антропологічні відмінності, котрі
втручаються, тільки-но йдеться про включення суб'єктів у владні стосунки та в
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дискурс. Іншими словами, на позір «вічні» розділення людського роду, про які
переносно можна говорити, що вони визначають «природу» і «культуру»,
водночас розділяючи людських суб'єктів між собою (одних від інших), в них
самих або разом з ними більш-менш насильним та репресивним чином. (Balibar
2006: 45–46)

Таким чином, для національного уявного походження і мова відіграють роль
центральних чи базових значень, якщо скористатися термінологією К. Касторіадіса.
Вони створюють умови для співвіднесення реалій соціального світу з нібито
незмінними через свою «природність» витоками.
Творення однорідного мовного середовища затребує розгортання
загальнонаціональної інфраструктури з розгалуженою мережею освітніх інституцій.
Шкільна освіта являє собою головний інструмент продукування нації як
комунікативної спільноти, формуючи спільну мовну реальність, покладену в основу
взаєморозуміння та повсякденних взаємодій. У вигляді офіційно санкціонованих норм
національна мова позиціонується як рідна мова попри те, що в рамках мовної
спільноти завжди наявне лінгвістичне розмаїття соціального і регіонального ґатунків.
Звідси неперебутна відкритість мовної ідентичності, адже часто-густо людині
доводиться змінювати свої мовні навички, опановуючи стандартизовану шкільну мову,
помітно відмінну від місцевої говірки, або загалом вивчати нову мову, якщо життєві
обставини змушують змінювати країну перебування. Більше того часто-густо мовні
спільноти не збігаються з національними кордонами, як, наприклад, у випадку
англійської чи французької, поширених в різних країнах, або за умов наявності
всередині
країни
численних
регіональних
мов,
що
співіснують
з
загальнонаціональною мовою (Китай, Індія). Тому мова сама по собі не може
гарантувати однозначного зв'язку з певною національною спільнотою. Виникає
потреба у принципі ексклюзії, що дозволяв би обмежувати і виокремлювати коло осіб,
які визнавали б один одного приналежними до однієї нації.
Принципом ексклюзії, що уможливлює таке національне успільнотнення,
виступає спільність походження. Ций спосіб спрацьовує тоді, коли національна
ідеологія починає стверджувати природну єдність, внаслідок чого нація уподібнюється
великій родині, посталої з єдиного коріння. Показово, що на відміну від домодерних
часів домінування матрімоніальних стратегій великих родових утворень, уявлення
про спільність походження виникають і поширюються тоді, коли починають зникати
соціальні бар'єри, що раніше ставали на заваді шлюбу між представниками однієї
етнічної групи. З огляду на таку трансформацію родинних відносин і матрімоніальних
практик цілком очікуваним виглядає докорінна зміна сімейної структури, пов'язана з
поширенням нуклеарної сім'ї. Роль національної держави в цьому процесі важко
переоцінити, адже її втручання в сімейне життя не обмежувалося лише
регламентаціями прав успадкування і кодифікації сімейних норм, а й заторкувало
фундаментальні засади сімейного життя — контроль над народжуванністю та
виховання дітей. При цьому зв'язок сімейного життя з національною державою
простежується як раз через втрату родиною колишньої автономії: якщо велика родина,
поєднуючи кілька сімей, зосереджувала в собі кілька функцій (економічна
взаємодопомога і підтримка відносин солідарності, соціалізація, колективне
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відстоювання інтересів тощо), то нуклеарна сім'я у забезпечені цих функцій вже була
вимушена спиратися на зовнішні для неї інституції модерної національної держави.
Упродовж переходу до нової моделі сімейних відносин сама сім'я націоналізується,
перетворюючись на ідеальну модель відносин — властиві сімейному життю взаємні
допомога, турбота і солідарність екстраполюються на всю національну спільноту як
квазіродину з уявними спільними предками і нащадками.
Викристалізовуючись протягом модерної доби, національне уявне, набуває у
ХХ ст. провідного значення для життя національних спільнот. Чинниками, що
посприяли його конституюванню як домінантного колективного фрейму, стали
розділення між державою і громадянським суспільством; концепція лінійного часу;
секуляризація; посилення індивідуалізму; геополітичні зрушення, що полегшили
формування національних держав; нові порядки раціональності та розвиток
наукового знання; експансія промислового капіталізму; швидке поширення
письменності; демократизація тощо. При цьому визначальну роль в цьому процесі
відігравали представники інтелектуальних і політичних еліт, які розробляли і
пропонували різні ідеологічні доктрини (лібералізм, консерватизм, соціалізм та ін.).
Деяку складність в цьому разі представляє випадок націоналізму, що часто густо
розглядається як форма політичної ідеології. Проблема полягає у тому, що за своєю
природою націоналізм межує з цілим комплексом переконань і уподобань, які важко
назвати чітко визначеними політичними доктринами. Дійсно, важко заперечувати
наявність націоналістичних партій, що пропагують ідеї національної зверхності та
відданості «справі нації». Але національні почуття і прояви патріотизму не завжди
набувають форми політичних гасел. Вони, радше, нагадують спільне ментальноемоційне підґрунтя для колективних практик громадян та/або джерело натхнення для
дуже відмінних політичних уподобань (Steger 2008: 8–9). Покликане інтегрувати різні
соціальні верстви у спільну культурну єдність, національне лежить в основі модерних
колективних ідентичностей та уможливлює взаємодію і спільні політичні дії особисто
незнайомих людей.
Отже, національне уявне являє собою своєрідне тло для різних політичних
ідеологій, виниклих за модерних часів. Тому, як зауважує М. Стигер, «лібералізм,
консерватизм, соціалізм, комунізм і нацизм/фашизм — всі вони були
«націоналістичними» в сенсі здійснення одного і того ж фундаментального процесу
перекладу всеохопного національного уявного в конкретні політичні доктрини,
порядки денні та просторові впорядкування. Роблячи це, ідеології нормалізували
національні території, розмовляли визнаними національними мовами, зверталися до
національних історій, розповідали національні легенди та міфи або прославляли
національну «расу». Вони артикулювали національне уявне за вельми розмаїтними
критеріями, що, як кажуть, конституювали визначальну сутність спільноти» (Steger
2008: 10). Показовою в цьому зв'язку є роль, що часто-густо приділяли расовому
чиннику, адже визнання наявності у нації сутності потребувало вкорінення останньої
в певному носії, яким виступала біологія людини. Мабуть не випадковим є те, що
піднесення расової теорії у другій половині XIX ст. збіглося у часі з масовим
поширенням націоналістичних ідей в країнах Європи.
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З огляду на зазначене не є дивним, що поточні глобальні перетворення стали
викликом для національного уявного. Після трагічних подій ІІ світової до
націоналістичних ідеологій почали ставитися з великою підозрою, а нечуваний
розвиток нових технологій і засобів комунікацій зробив кордони прозорими, вже не
здатними повністю завадити поширенню іноземних культурних форм. Відчуття
відкритості усьому світові, що виникло внаслідок цього процесу, підірвало підвалини
національного уявного, проблематизувавши засадничі для нього уявлення про
спільноту, національну культурну єдність та однорідність. В політичному житті самих
національних спільнот також відбулися кардинальні зрушення, дістаючи вираження у
занепаді традиційних політичних ідеологій. Щоправда поза межами Заходу на тлі
деколонізації та постсоціалістичних трансформацій відбулося піднесення
націоналістичних ідеологічних доктрин, хоча їхні носії зазвичай намагалися якомога
більше дистанціюватися від націонал-соціалістичного і фашистського спадків. З
іншого боку, на противагу класичним ідеологіям в останні десятиліття ХХ ст.
виникають нові ідеологічні форми (фемінізм, інвайроменталізм, постколоніалізм
тощо), надзвичайно чутливі до питань, що зазвичай випадали з поля зору
національного уявного. Навпаки нові ідеології та громадські рухи надихалися новою
формою уявного — глобальним уявним, в рамках якого поступово оприявнювався
новий порядок денний вже планетарного масштабу.
Посилення загальносвітових взаємозв'язків свідчить про те, що ми вже живемо
у світовому суспільстві, в якому більше не існує повністю замкнених місцевостей, а
виникла спільнота соціальних відносин вже не може бути інтегрованою у вигляді
національної держави (Bek 2001: 25–26). Науково-технічний прогрес, розвиток
мережі транслокальних комунікацій та інформаційних обмінів створили
соціоматеріальне середовище, що уможливило принципово нові форми і способи
спілкування і взаємодії між людьми. По мірі виникнення і зміцнення наднаціональних
інституцій, які поступово перебирають на себе функції і повноваження національних
урядів, почали змінюватися погляди на роль і значення національної держави — цієї
типової модерної форми політичної організації.
Неодмінною умовою окреслених процесів стало формування світового ринку,
що після розпаду соціалістичного табору набув глобального поширення. Цінності
споживання поступово відтіснили старі ідеологічні доктрини, переформатовуючи
соціальне уявне за новим зразком. Тепер в центрі уваги опинилися питання
переважно економічного ґатунку (економічне зростання, глобальні потоки товарів,
трудова міграція, глобальні ланцюги творення вартості тощо). Втім, не варто
редукувати глобальне уявне до суто економічних питань, оскільки як і будь-яке
соціальне уявне воно є багатошаровим і багатовимірним утворенням, являючи собою
загальний фрейм для порушення і обговорення загальнозначущих питань. Глобальне
уявне, просякнуте потоками образів, метафор, зображень, символів тощо, створює
відчуття із «стислого» світу, пропонуючи спільні орієнтири для людей з різних куточків
світу. Воно позначається як на макроструктурах (над)національних об'єднань, так і на
суб'єктивних поглядах і уподобаннях, сприяючи творенню нових ідентичностей,
часто-густо альтернативних локальним чи національним. Як зауважує М. Стигер, в
цьому процесі наявні і розрив з минулим, і певна наступність. Зокрема, виникнення
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світового ринку неможливо уявити без впливу лібералізму з його настановами про
вільні торгівлю та ринок, хоча сьогодні ці ідеологеми працюють у глобальній мережі
обмінів
між
національними
акторами,
субнаціональними
агенціями,
наднаціональними
інституціями,
мережами
неурядових
організацій
та
транснаціональними корпораціями (Steger 2008: 11–12).
Становлення глобального уявного пов'язане з усвідомленням того, що ми всі
живемо у глобальному світі. Проте це аж ніяк не означає, що умови нашого життя
однакові, а глобалізація перетворила світ на уніфікований та однорідний спільний
життєвий простір. Звісно, не можна заперечувати, що виникнення і планетарне
поширення комунікативної мережі пересування товарів, людей та інформації
привнесло певну одноманітність як умову власного функціювання — глобальна
мережа затребує певні спільні стандарти і регламенти. Але ступінь цієї одноманітності
внаслідок такої уніфікації, вочевидь, не є всеохопним і «наскрізним». У світі ще
зберігаються і навіть з'являються нові регіони й анклави, що слабо заторкуються
глобальними потоками. Більше того, самий процес глобалізації не є однозначно
гомогенизуючим процесом навіть з політичної точки зору, адже розмаїття
внутрішнього устрою різних національних держав та відносин, що вони підтримують
з іншими державами, є доволі значним. Глобалізація сьогодні, радше, виявляється
процесом ре-стратифікації планетарного порядку, внаслідок чого колись домінантні
регіони втрачають свій глобальний вплив, поступаючись іншим.
Становлення глобального порядку є доволі складним процесом, що варто
розглядати з різних перспектив. Так у перспективі виникнення і поширення
глобальної політичної культури воно дістає вираження у глобальній інституціалізації
політичних структур, пов'язаних з формуванням міжнародних органів регулювання
(ООН, МВФ, СОТ та ін.). На думку Й. Фрідмана, усвідомлення глобального грунтоване
на процесах приписування значень глобального характеру, що слід відрізняти від
локальних процесів приписування (націоналізми, локальні етнічності, регіоналізми).
Інакше кажучи, глобалізація передбачає наявність глобальної арени — продукту
«визначеного комплексу динамічних властивостей, зокрема формування структур
«центр-периферія», їхньої експансії, скорочення, фрагментації та відновлення в ході
циклічних пертрубацій гегемонії. Саме цей комплекс динамічних властивостей ми
позначаємо терміном «глобальна система» або «глобальний процес» (Friedman 1994:
199). Глобалізація є продуктом глобальної системи, що включає утворення глобальних
інституційних форм, хоча це не є обов'язковим з огляду на історичний досвід великих
імперій, колоніалізму, світової торгівлі тощо. Визначальною ознакою глобальної
системи
є
з'єднання
між
центральними
секторами,
з
їхніми
розширеннями/ скороченнями, та периферіями, з їхніми появами/ зникненнями. Ці
з'єднання є тривалим історичним процесом, що трансформує умови існування
локальностей, продукуючи простори творення інституцій та репрезентацій — способи
класифікацій світу національними державами, (нео)колоніальні режими, соціальні
рухи тощо. Глобальні інституційні структури привносять у це розмаїття
інституцій/ репрезентацій певний порядок (Friedman 1994: 200).
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Розрізнення Фрідманом глобальної системи і глобальних інституцій вказує на
два підходи щодо інтерпретації процесу приписування значень. У випадку глобальної
системи, яка існувала задовго до появи глобальних інституцій, варто казати про слабку
глобалізацію. В цьому випадку приписування значень передбачає існування тільки
глобального поля референцій та доступу поза межами локальностей (громад, держав,
регіонів). Механізми приписування значень розташовуються на локальному рівні, але
співвідносяться із спільним полем референцій. У випадку ж сильної глобалізації самі
механізми приписування значень глобалізуються, тобто на глобальній арені
створюються спільні значення, що мають однаково розумітися в усьому світі. Сильна
глобалізація вимагає не просто глобального поширення образів і значень, що
асимілюються локальностями у власний спосіб, а й «гомогенізації локальних
контекстів таким чином, що суб'єкти, які перебувають у різних позиціях системи,
схильні приписувати однакове значення однаковим глобалізованим об'єктам,
образам, репрезентаціям тощо» (Friedman 1994: 204). Приписування значення на
локальному рівні переважно здійснюється в рамках національного уявного, тією
мірою, якою національна держава є домінантною формою облаштування цією
локальності. Натомість глобальне уявне продукує(ться) значення(ми) на рівні
глобальних інституцій, які, звісно, також десь локалізовані, але попри це покликані
поєднувати і, так би мовити, «переплавлювати» все розмаїття локальних візій у спільну
глобальну. В цьому сенсі глобальна візія покликана долати всі партикулярні бачення і
оцінки світових процесів та знаходити «спільний знаменник» для вирішення питань
планетарного ґатунку.
На відміну від класичних часів Модерну, коли національна держава
нарощувала свою потугу і дедалі більше «проникала» в повсякденне життя людей
завдяки залученню їх до участі в уніфікованих «дисциплінарних просторах» (школа,
лікарня, армія, промислове підприємство, в'язниця) сьогодні спостерігається помітне
зменшення впливу держави на суспільні процеси, супроводжувані дерегуляцією
трудових відносин та послабленням функцій держави з перерозподілу суспільних благ
на користь малозабезпечених верств. Політика соціально-економічного
вирівнювання, що колись була неодмінною ознакою національних урядів, сьогодні
дедалі більше сприймається як невиправдане втручання в економічні процеси.
Проблема полягає у тому, що разом з відмовою від даної політики зникає принципово
важливий для налагодження солідарних відносин в суспільстві інструмент, який
дозволяв підтримувати на належному рівні співучасть громадян у суспільнополітичному житті.
Майнові розшарування і нерівність, що посилюються протягом останніх
десятиліть в розвинених демократичних країнах, безпосереднім чином позначаються
на доступі до суспільних благ, політичних переконаннях і культурних уподобаннях
громадян — нерівність породжує відмінності у повсякденних практиках і взаємодіях,
продукує просторову сегрегацію і розриви колишніх соціальних зв'язків. Це не може
не впливати на соціальне уявне, що потрапляє під вплив альтернативних бачень світу
з різних перспектив. Примноження засобів комунікації і джерел інформації та, як
наслідок, втрата державою контролю над інформаційними обмінами створює умови
для виходу за межі національного уявного і більшої відкритості світові. Але лише за
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певних умов. Адже за умов дестабілізації колись усталених соціальних світів і
зростання соціальної напруги часто-густо дістає вираження інший процес — соціальне
закриття локальних груп та замикання мереж довіри у вузькому колі родичів,
співплемінників, «місцевих» тощо. Інакше кажучи, в залежності від обставин можливі
щонайменше дві альтернативні реакції на кризу національної держави:
(1) пошук шляхів виходу з-під обмежень локальності у напрямку глобальних
комунікацій, інтеграції до транснаціональних мереж, міграції тощо;
(2) зайняття «захистної» позиції, дистанціювання від зовнішніх впливів та
солідаризація у вужчих за національні (субнаціональних) межах зі своїми
однодумцями у протистоянні чужинцям.
Звісно, ці дві реакції є граничними точками, так би мовити, полюсами континууму, між
якими розташовується більшість можливих реакцій. Загалом серед останніх домінують
не завжди послідовні змішані, селективні підходи, ґрунтовані на вибіркових інтеграції
та відторгненні. Кожна локальність являє собою специфічну констеляцію чинників і
обставин.
Внаслідок
цього
урізноманітнення
соціального
«ландшафту»
проблематизуються відчуття спільного і розмиваються колишні ціннісно-смислові
засади, фреймовані національним уявним.
Показовою виявляється доля двох визначальних для національного уявного
центральних чи базових значень — мови і походження. Зростання соціокультурного
розмаїття та міжнародна міграція також проблематизують їх значущість для
національного буття, що, втім, породжує також дуже різні реакції. Залучення до
світових інформаційних потоків зазвичай затребує винайдення спільної мови
спілкування (сьогодні такою мовою здебільшого виступає англійська) і сприяє
налагодженню транслокальних зв'язків і солідарності, хоча і часто-густо негативним
чином позначається на розвитку місцевих культурних індустрій, змушених
підлаштовуватися під нові вимоги. Проте мовна компетенція людини дозволяє при
необхідності опановувати кілька мов, що, безперечно, звужує вжиток рідної, але все
ж таки уможливлює її співіснування з іншими мовами. Більше того локалізація
транслокальних культурних зразків, породжуючи гібридні форми, може створити
умови для успішного виживання місцевої культури та посилити її
конкурентноспроможність.
Натомість, ситуація з походженням дещо інша, оскільки воно не може бути
зміненим як мовні та культурні компетенції. Походження засвідчує «безпосередні»
спорідненість і зв'язок. Особливо відчутно це за умов, коли відмінності у походженні
позначаються на фізичних характеристиках. Тому в просторі великих міст саме
фізичні, а не мовні відмінності передусім кидаються у вічі, стаючи підставою для
сегрегації. В країнах, де присутні великі мігрантські спільноти з ярко вираженими
расовими ознаками, зростає напруження між представниками різних рас. США як
найбільша мігрантська країна в цьому разі є яскравим прикладом. Заворушення й
акції громадської непокори на расовому грунті трапляються в цій країні регулярно.
Попри всі зусилля з асиміляції та інтеграції мігрантів сьогодні структурний расизм,
дискримінація та сегрегація залишаються дуже значними.
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Дещо відмінною є ситуація в європейських країнах, які, втім, також потерпають
від нелегальної міграції та послаблення інтегративних потужностей національних
урядів. Певною мірою це пов'язано з реалізацією проекту Європейського союзу,
органи якого поступово перебирають на себе частину повноваженнь національних
урядів. Європейська інтеграція значно послабила національні уряди, налаштовуючи
місцеві еліти проти цього проекту. Складні взаємини між Брюселем та урядами
багатьох держав ЄС (Польща, Угорщина, Греція та ін.), Брекзіт та напружені відносини
із США створюють додаткові лінії напруги в Європі. На цьому тлі міграційна криза
осені 2015 р. , спричинена збройними конфліктами у Передній Азії та Північній
Африці, стала справжнім випробуванням для європейського континенту. Наслідком
цієї кризи став підйом хвилі націоналізму і ксенофобії в країнах, що безпосередньо
зіштовхнулися з потоками біженців. З огляду на те, що посилення ультраправих в
Європі спостерігалося вже впродовж останніх десятиліть, нинішня нормалізація цих
політичних сил завдяки потраплянню у національні парламенти і надалі сприятиме
підживленню антиімігрантських настроїв серед населення.
Отже, глобальні трансформації та становлення глобальної системи не є
безпроблемними лінійними процесами. Посилення протирічь і суперечностей між
національними урядами і наднаціональними установами неоднозначно позначається
на настроях і уподобаннях громадян. Складається дуже непроста ситуація, коли
поступова втрата національними урядами можливостей впливати на внутрішні
процеси, викликає негативну реакцію в суспільстві, проте відновити цей вплив в
сучасних умовах майже неможливо. Подальше посилення глобальних
взаємозалежностей начебто створює сприятливі умови для формування глобального
порядку денного, проте реалізація останнього потребуватиме дедалі більшого
перерозподілу владних повноважень на користь наднаціональних установ і як
наслідок послаблення національних урядів.
Ідеологія глобальної доби?
Доба глобалізації стала часом дестабілізації національних держав та пов'язаних з
ними реалій. Виникнення нового глобального фрейму сприйняття, оцінювання і
розуміння світових процесів кардинальним чином трансформувало національне
уявне, проблематизуючи його центральне становище в суспільному житті. Для
національних урядів, що поступово втрачають важелі впливу на економічні й
соціокультурні процеси, ця доба характеризується зростанням конкуренції із суб- і
наднаціональними утвореннями, які перебирають на себе державні функції і
повноваження.
Окреслюючи перспективи подальшого розвитку національної держави в цих
умовах, варто брати до уваги провідний принцип організації суспільств сучасності —
зорієнтоване на прибуток, опосередковане ринком нагромадження. Б. Джессоп
виокремлює чотири макротренди, що і надалі обмежуватимуть розвиток провідних
капіталістичних держав:

• Посилення глобальних, регіональних і локальних екологічних криз через
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пріоритет нагромадження капіталу, суперництво між національними
державами, конфлікти Півночі та Півдня, війни за ресурси, кліматичні
біженці тощо.

• Посилення протирічь, кризових тенденцій і антагонізмів у світовій
економіці разом з поляризацією доходів, надлишком населення й
економічною нестабільністю домінованих соціальних верств.

• Подальший економічний і політичний занепад США як глобального
гегемона призведе до розширення апаратів безпеки, спробам втручання в
справи інших країн та посиленню поліцейського контролю всередині країн.
Додатковим чинником стануть спроби Китаю зміцнити свої позиції у світі.

• Посилення міжнародних, транснаціональних і наднаціональних владних
механізмів і режимів урядування, що діятимуть
транснаціонального капіталу і маргіналізуватимуть
суспільство.

в інтересах
громадянське

Отже, не варто очікувати кінця національних держав як форми територіальної
організації влади. Радше спостерігатиметься трансформація держави у бік
(пере)підпорядкування її складним формам мета-урядування, організованого у тіні
національних держав. Цей процес супроводжуватиметься ерозією традиційних
демократичних інституцій і практик та вираженою тенденцією до авторитарного
етатизму, (пара)мілітаризацією й посиленням держави-наглядача (‘super-vision’ state):
Сильніший наголос на питаннях національної безпеки і превентивний
поліцейський контроль, пов’язаний з так званою війною проти терору вдома та
за кордоном посилили наступ на права людини та громадянські свободи. В
передових капіталістичних державах відбуватиметься перехід від
національних держав загального добробуту до більш постнаціональних
режимів соціального забезпечення, спонукаючих до пошуку будь-якої роботи
(workfare) та посилення поточних тенденцій до утвердження стійких держав
жорсткої економії. Стабільні держави напівпериферії можуть розвинути
тенденцію до встановлення режимів соціального забезпечення і оплати праці,
що схожим чином стимулюватимуть пошук роботи, у відповідь на розширення
споживання «середнього класу» та як компенсацію за зростаючу прекарність
підпорядкованих класів, включаючи переміщене сільське населення. (Jessop
2016: 244–246)

Коротко кажучи, вірогідна трансформація національних держав відбуватиметься у бік
скорочення їхнього соціального навантаження й зосередженості на питаннях
забезпечення безпеки і контролю. У цій перспективі соціальне уявне також
переживатиме кардинальні зміни, що діставатиме вираження у перетворені фрейму
соціально-політичних практик і взаємодій.
Додатковим чинником, сприятливим для реалізації окресленого сценарію,
стала пандемія COVID-19, що дедалі більше проблематизувала роль національних
держав, системи соціального забезпечення яких у переважній більшості випадків
виявилися неспроможними забезпечити належні рівень безпеки й умови існування
своїх громадян. Карантинні заходи стали випробуванням не лише для системи
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охорони здоров'я, а й для інших соціальних систем (економічної, освітньої,
політичної), створивши перешкоди для узвичаєного способу життя мільйонів людей.
Водночас нездатність національних урядів впоратися з наслідками пандемії
оприявнило ключову проблему більшості розвинених держав — неготовність
національних систем охороні здоров'я до подібних епідемологічних викликів.
Нинішня пандемія не була першою і напевне не буде останньою, якщо взяти до уваги
неминучість збереження, а в перспективі й зміцнення загальнопланетарної мережі
пересування товарів і людей. З огляду не те, що епідемологічна безпека в цих умовах
потребуватиме співробітництва на планетарному рівні, дедалі наочнішою стає
потреба у розбудові наднаціональних інституцій, покликаних організовувати і
координувати протидію таким пошестям.
Не менш показовою в цьому контексті виглядає і проблема з трудовою
міграцією, що також порушує низку соціальних і політичних проблем. Поява і
численне зростання в розвинених країнах трудових мігрантів спонукає до перегляду
й удосконалення національного законодавства в багатьох сферах з метою
впорядкування правового статусу і забезпечення належних умов існування мігрантів.
На тлі глобального поширення дискурсу про права людини набуває неабиякого
значення питання забезпечення цих прав. Деякі дослідники вказують на необхідність
переходу до постнаціонального громадянства, наближення до якого відбувалося в
країнах Європи після ІІ світової, але майже припинилося в останні десятиліття. Так
Ясемін Сойсал пропонує звернутися до поглядів Т.Г. Маршала, який «стверджував, що
права є засобом включення, яке може бути гарантованим лише за умови їх заснування
в ефективних членських інституціях — іншими словами, саме у соціальних та
інституційних механізмах, в яких визнається індивідуальність людей та існує сама
можливість права» (Soysal 2012: 16). Відзначаючи, що права існують у кількох
«регістрах» — як нормативні прагнення, як доктрини та як механізми й інституції
впровадження, — Сойсал вказує на існування можливостей для подальшого
розширення цих прав та їхніх форм реалізації (Soysal 2012: 17). Виникає перспектива
впровадження постнаціонального громадянства, права якого мають гарантуватися
вже і поза межами окремих національних держав.
І конституювання глобального уявного, й ініціативи з постнаціонального
громадянства створюють умови для своєрідного ренесансу космополітичного
світогляду, що попри свою давню вкоріненість в європейській культурі довгий час
залишався на периферії уваги громадськості і дослідників. Глобалізаційні процеси
докорінно змінили ситуацію, що знайшло відображення у численних публікаціях,
присвячених космополітизму, починаючи з 90-х рр. Сьогодні вже навіть важко
осягнути всю кількість публікацій, дотичних цій проблематиці. Значний внесок у
дослідження та окреслення перспектив розвитку космополітичної думки зробили
М. Абулафія, К.А. Аппіа, Г. Бгабга, У. Бек, С. Бенхабіб, М. Нуссбаум, Д. Гелд та ін.
У книзі «Космополітична візія»
(2004 р.) Бек розрізняє філософський,
вкорінений в європейській традиції з часів кініків і стоїків, та аналітико-емпіричний
космополітизм, відзначаючи, що на відміну від попередніх часів, коли космополітизм
здебільшого осягався розумом, сьогодні він пронизує наш життєвий досвід, хоча у
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свідомості домінантними залишаються поняття, пов'язані з нашою національною
належністю (Bek 2008: 26). Це створює викривлене сприйняття реальності у мільйонів
людей, перешкоджаючи розв’язанню криз взаємозалежності. Бек викоремлює три
типи криз такого ґатунку на планетарному рівні:
По-перше, екологічні кризи взаємозалежності, що мають власну глобальну
динаміку; по-друге, економічні кризи взаємозалежності, які на ранній стадії
мають ізольований характер і спочатку можуть проявлятися на національному
рівні; по-третє, загрози, що походять від терористичних криз
взаємозалежності. (Bek 2008: 32)

Розв'язання цих проблем потребує транснаціональної взаємодії та винайдення
спільного бачення на глобальному рівні. Звідси, власне і походить необхідність
космополітичної перспективи, покликаної подолати обмеження, за висловом Бека,
методологічного націоналізму.
Обмеження національного підходу Бек пов'язує з його ключовими принципами.
Передусім йдеться про «контейнерну модель» суспільства, згідно з якою національна
держава формує національне суспільство, створює адміністративний апарат, кордони,
гарантує громадянські права тощо. Суспільства виявляються територіально
замкненими кордонами держави, внаслідок чого суспільні та державні межі
збігаються, а соціальні відносини і досвід, що не узгоджуються з національною
територією, залишаються поза увагою. Пов'язаність суспільства з державними
кордонами також дістає вираження у протиставленні національногого і міжнародного.
До того ж прихильники методологічного націоналізму часто-густо поширюють на
глобальне суспільство висновки, ґрунтовані на досвіді окремих національних держав,
оскільки останні постають для них базовими одиницями аналізу. Хибним Бек визнає і
обмеження культури територіальним рамками, що заважає адекватно розуміти
транслокальні форми життя і відносини, репрезентуючи їх як похідні та вторинні.
Традиціоналізм національного світогляду також дістає вираження у політичному
закріпленні культурного поділу, що перешкоджає розумінню культурних контактів і
взаємообмінів. З настанням глобалізації методологічний націоналізм дедалі більше
демонструє свою неспроможність схопити сутність планетарних змін. Він виключає
космополітичну перспективу, тоді як остання спроможна включити національну
дійсність, перетлумачуючи її в планетарному ключі (Bek 2008: 39–46). Тому на
противагу методологічному націоналізму У. Бек розробляє власну версію
методологічного космополітизму, покликаного змінити засадничі правила суспільних
наук.
Емпіричним підґрунтям для реалізації цього амбітного завдання Бека виступає
так званий побутовий або тривіальний космополітизм, тісно пов'язаний зі
споживанням товарів і послуг. Проникнення здобутків інших культур з різних куточків
світу вже давно стало неодмінною ознакою повсякденного життя переважної
більшості країн світу. Глобалізація транслокальних обмінів та подорожей
кардинальним чином трансформувало образ людства, демонструючи глобальні
взаємопов'язаність та взаємозалежність. Власне на цьому і ґрунтується усвідомлення
того, що ми живемо у глобальній реальності, а наші уявлення про навколишній світ
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дедалі більше формуються глобальними інформаційними потоками повідомлень і
образів. Для сучасного космополітизму це є важливою відмінністю, адже на відміну
від своїх традиційних версій сьогодні космополітичний досвід поширений серед
мільйонів людей.
Щоправда, космополітичний досвід є необхідною, але водночас недостатньою
умовою для виникнення космополітизму як певної системи переконань. Досвід,
радше, формує тло або репертуар наших уявлень, образів і практик, що ми
актуалізуємо під впливом різних причин. Він є саме тим глобальним уявним, що може
породжувати дуже різні, іноді протилежні реакції на глобальні події. Так правий
популізм і прагнення протидіяти «вторгненню» небажаних мігрантів також обумовлені
глобальними комунікаціями і досвідом зустрічі з представниками інших культур. В
такий спосіб популістські рухи намагаються, за висловом Бека, «вивернути
космополітизацію навиворіт, щоб відновити національні пріоритети і категорії
завдяки їх космополітичній легітимації» (Bek 2008: 112). Тому самого досвіду
виявляється явно недостатньо — виникає потреба у перегляді базових значень
соціального уявного, припнутого сьогодні до національного ґрунту. Методологічний
космополітизм, на думку У. Бека, власне, повинен сприяти руху в цьому напрямку.
Принциповою особливістю нового підходу як дослідницької програми є
методологічна вимога аналізувати досвід космополітизації з різних перспектив, що
має дозволити схопити і деталізувати провідні дослідницькі категорії — локальне,
національне, транснаціональне, глобальне (Bek 2008: 123). Врахування багатьох
перспектив уможливлює залучення різних точок зору на одні й ті самі процеси,
виявлення потенційних конфліктних ситуацій та, відповідно, запобігання чи
пом'якшення можливих протистоянь.
Отже, методологічний космополітизм Ульріха Бека пропонує перегляд
усталених протягом останніх століть поглядів на соціальні процеси та способів
дослідження останніх. Безперечно, ми живемо в глобальному світі і дослідницькі
підходи, засновані на національному фреймі, сьогодні виглядають дещо застарілими.
В цьому разі методологічна вимога враховувати різні перспективи є значущою і
плідною. Проте спроби Бека оновити теоретико-методологічний інструментарій
соціальних наук ще не дають відповіді на питання як здійснити перехід від лише
усвідомлення того, що ми живемо в глобалізованому світі, до дій, здатних подолати
вузькі партикулярні рамки. Усвідомлення наявності різних перспектив і навіть
врахування різних перспектив можуть продукувати різні політики. При цьому
пріоритети і перспективи ранжуватимуться в залежності від політичних уподобань
актора, який може схилятися і до суто націоналістичних заходів. Не всі локальності
однаково позитивно сприймають глобалізацію і не для всіх локальностей глобальні
взаємозалежності приносять позитивні плоди. Як демонструють ціннісні заміри групи
Р. Інґлгарта зниження екзистенційної безпеки і незахищеність можуть спровокувати
«тиху революцію» навпаки — культурний відкат і піднесення правих популістських
партій, приклади чого ми сьогодні спостерігаємо в різних демократичних країнах
(Inglhart 2018: 244). Тому перехід від усвідомлення глобальності зі всіма її
суперечностями до розбудови більш безпечного світу потребує не лише емпірико-
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аналітичних розвідок з позицій методологічного космополітизму, а й розробку
відповідної програми дій.
Втім, інтерпретація Беком космополітизму в емпірико-аналітичному ключи є
лише однією зі способів розуміння цього феномену. Загалом нараховують, принаймні,
чотири підходи до тлумачення космополітизму, що так чи так привносить певні
складності у використання цього терміну. Так Крейг Калхун розрізняє радикально
універсалістський підхід до космополітизму Марти Нуссбаум, демократичний
космополітизм Девіда Гелда, соціопсихологічні інтерпретації космополітизму
мегаполісів Річардом Сеннетом та культурний космополітизм Гомі Бгабги (Calhoun
2003: 538–540). Попри наявність спільних рис — прихильники усіх перелічених версій
космополітизму погоджуються з тим, що ми живемо у глобальному світі
взаємозалежностей і взаємозв'язків — кожний підхід робить наголос на окремих
аспектах, що відображає відмінності в уподобаннях його прибічників.
Універсалістський космополітизм Марти Нуссбаум, вкорінений у філософії
стоїків, найбільш послідовно робить наголос на етиці, апелюючи передусім до
індивідуальних обов'язків — кожний індивід має відчувати моральний обов'язок
перед всім людством. Поступку партикуляристичним почуттям Нуссбаум допускає у
випадку з батьківською опікою, адже це уможливлює розбудову найкращих заходів з
догляду за дітьми. «Хоча вона бачить в цьому основу для кращого світу, — зауважує
К. Калхун, — в якому права людини поважатимуться, а цілі розвитку будуть досягнуті,
її приклади, як правило, більше підкреслюють особисте життя та людей, які
звільняються від обмежень соціальних норм. У найкращому випадку це передбачає
само-перевірку, в якій точка зору іншого допомагає нам зрозуміти несутнісний
характер того, що інакше ми могли вважати універсальними та необхідними. Але на її
думку, «Інший» є виразно універсальним, а не втіленням відмінних культури та
належності» (Calhoun 2003: 538). В цьому разі на перший план висуваються саме
етичні вимоги і обов'язки, а політичному виміру надається значно менша увага.
Демократичний космополітизм Девіда Гелда є більш поміркованим у своїх
вимогах. Він робить наголос, радше, на правах, ніж обов'язках. Тому неодмінною
умовою космополітизму для нього є демократичний устрій держав, адже люди мають
право брати участь керуванні об'єднаннями, до яких вони входять. Цей різновид
космополітизму передбачає право на громадянство у кількох спільнотах та ширших
регіональних і глобальних мережах. Гелд на відміну від Нуссбаум не припускає
існування дополітичного морального підґрунтя, на якому має будуватися політика. Він
вважає космополітизм альтернативним способом встановлення прийнятних форм
демократичного урядування на глобальному рівні. Проте, як зауважує Калхун, «це все
ще теорія того, що є правильним, а не того, як люди можуть досягти цього права, або
того, як вони стають тим, ким вони є у своїх різноманітних групах» (Calhoun 2003: 539).
Перші два підходи значно відрізняються від двох наступних тим, що вони
переважно виражають нормативні аспекти космополітизму. Третій та четвертий
підходи більшу увагу приділяють емпіричним реаліям, зближаючись з емпірикоаналітичними розвідками Бека. Так соціопсихологічна інтерпретація космополітизму
зосереджується на умовах життя у глобальних мегаполісах, що значною мірою
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формують космополітичний досвід. Космополітизм у цьому разі передбачає визнання
різноманітності не просто у сенсі терпимості заради мирного співіснування, а й як
спільний простір. Сеннет не просуває таких послідовних універсалістських вимог, що
є властивими космополітизму Нуссбаум. Не менш показовим є культурологічне
застосування терміну «космополітизм», що покликане не сформувати якийсь спільний
погляд на загальнолюдські норми, а сприяти співіснуванню та взаємовпливу різних
культурних традицій та норм. Гомі Бгабга наголошує на гібридності сучасних
культурних форм, на творчому поєднанні безлічі відмінних поглядів у творенні
світового розмаїття. Тому не може існувати єдиного космополітизму, а лише —
множина космополітизмів. Вихідним пунктом для третього і четвертого підходу є
досвід розмаїття, хоча кожен з них підходить до нього по своєму: третій більш
споглядально робить наголос на відкритості до відмінностей, четвертий — на
приналежності до певної традиції та на активному змішуванні різних традицій у
космополітичному середовищі (Calhoun 2003: 540). Можливо для уникнення
двозначностей третій і четвертий підходи варто було б означувати не як
«космополітизм», а як «космополітичність», тобто як вказівку на специфічний
життєвий досвід, а не ідеологічні переконання.
Отже, серед прибічників космополітизму не існує спільного погляду на
визначальні особливості цієї доктрини за винятком майже загальновизнаного
розуміння того, що всі ми живемо у глобальному світі, в якому існує тісний
взаємозв'язок між всіма регіонами. Більше того не всі автори пропонують якусь
розгорнуту програму дій, що мала б встановити єдиний космополітичний порядок у
світі. Разом з тим така особливість вжитку дозволяє поєднати під однією назвою іноді
дуже відмінні погляди, що часто-густо породжує вельми продуктивні дискусії.
Доволі розповсюдженим зауваженням на адресу космополітизму є твердження,
що такі переконання поширені зазвичай серед представників високоосвічених
елітних верст переважно західноєвропейського та північноамериканського
походження, які вже за своїм соціокультурним і економічним статусом спроможні
користуватися всіма благами «світового громадянства» — вільне пересування та життя
у будь-якій точці світу, належний доступ до благ тощо. Глобалізація створила
надзвичайно сприятливі умови життя у світі для представників цієї верстви, чого не
скажеш про переважну більшість домінованих соціальних груп.
За браком можливостей представники домінованих верств більшу увагу
приділяють підтримці відносин солідарності зі своїм безпосереднім життєвим
оточенням, формуючи замкнені мережі довіри, взаємопідтримки і протестної
мобілізації. Тому прихильність до місцевої спільноти в цьому разі виявляється умовою
виживання. Звідси походить напруження між космополітичними та патріотичними
настановами, що неодноразово ставало предметом дискусій. Зокрема, дуже
показовою виявилася дискусія, розпочата статею М. Нуссбаум «Патріотизм і
космополітизм», в обговоренні якої, згодом надрукованому у збірці «За любов до
Батьківщини?» (1996), взяли участь К.А. Аппіа, Дж. Батлер, І. Валерстайн, М. Волцер,
Г. Патнем, А. Сен, Ч. Тейлор та ін. Переважна більшість учасників обговорення, за
винятком Амартії Сена, доволі критично поставилися до сильних універсалістських
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аргументів Нуссбаум на користь космополітизму, що засвідчило про відсутність
одностайності щодо цього питання серед північноамериканських інтелектуалів.
Прибічники космополітичного підходу зазвичай наголошують, що сучасні
національні кордони, які підважують наше відчуття співпричетності з усім людством, є
результатом випадкових і довільних з моральної точки зору причин і обставин. Тому
вони не повинні стояти на заваді налагодженню відносин взаємодопомоги і співпраці.
До цих моральних аргументів сьогодні додається суто практичний — сучасні
національні держави вже неспроможні поодинці розв'язувати як власні, так і глобальні
проблеми, тому виникає потреба у космополітичній політичній організації, покликаної
об'єднати зусилля всіх держав (Yack 2012: 256). Слід відзначити, що навіть радикальні
космополіти не заперечують важливість різних форм належності (національної,
етнічної, релігійної тощо), адже самий процес соціалізації індивідів є можливим лише
за умов активної і афективно насиченої взаємодії із своїм безпосереднім життєвим
оточенням. Радше разом з давніми стоїками сучасні космополіти розглядають людину
як істоту, оточену низкою концентричних кіл: перше включає саму людину, друге
включає її найближчих родичів, наступні кола — далеких родичів, сусідів,
співвітчизників тощо. Останнє коло — це людство. Не заперечуючи необхідності
співпрацювати з найближчими колами, космополітизм вбачає морально необхідним
розширення спільноти солідарності до останнього кола (Nussbaum 2002: 9). Критики
космополітизму, в свою чергу, наголошують на тому, що гармонійні відносини зі своїм
безпосереднім оточенням є не просто необхідною умовою для соціалізації, а й
сприяють налагодженню дружніх стосунків, взаємопідтримки і моральних обов'язків
всередині «природних» спільнот. Ба більше, належність до людського роду, на їхню
думку має свідчити не стільки на користь космополітичної спільноти, скільки про те,
що для всіх людей природно належати та відчувати солідарність до окремих спільнот,
а не до всього людства. Так Майкл Волцер, схвально оцінюючи образ концентричних
кіл, зауважує, що він «свідчить, наскільки дивно стверджувати, що моя
фундаментальна відданість стосується або повинна поширюватися до
найвіддаленішого кола. Моя прихильність, як і стосунки, починаються в центрі. Отже,
нам потрібно описати посередницькі кола, за допомогою яких досягають зовнішнього
кола, визнаючи цінність інших кіл, але також проходячи через них» (Walzer 2002: 125).
Втім, подальший розвиток космополітичної візії привніс певні уточнення щодо
окреслених питань. У своїй нещодавній книзі «Космополітична традиція. Благородний,
але недосконалий ідеал» Марта Нуссбаум визнає наявність низки проблем, що стоять
на заваді реалізації космополітичних прагнень. Вона пропонує нарис
матеріалістичного глобального політичного лібералізму, заснованого на ідеях
підходу людських здатностей (human capability) (Nussbaum 2019: 209). Це передбачає
більш реалістичне розуміння людських слабкостей і обмежень:
Тоді нам потрібно здійснити проект, який стоїки не тільки проігнорували, але й,
мабуть, відкинули б: систематичне вивчення прихильності немовлят, оскільки
вони розгортаються у постійній взаємодії з культурними нормами та
уявленнями. Своєрідний антропологічний психоаналіз, якщо бажаєте. Якщо ми
цього не зробимо, наші благородні пропозиції, швидше за все, виявляться
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безрезультатними, оскільки вони не будуть адресовані реальним людям.
(Nussbaum 2019: 212–213)

З іншого боку, на відміну від своїх попередників (стоїкі, Г. Гроцій, А. Сміт), які критично
ставилися до релігійного світогляду та церковних інституцій, актуальнішим для
Нуссбаум виявляється більш поміркований плюралістичний підхід, адже сьогодні
спостерігається свого роду повернення до релігії, хоча часто-густо і не до традиційних
її форм. Визнання світоглядного плюралізму актуалізує ідею поваги до різних форм
життя, властиву політичному лібералізму. Це вимагає захисту свободи релігійних
переконань, пильну увагу до діяльності церковних ієрархій, навіть якщо вони напряму
не порушують свобод інших людей, формулювання засадничих політичних принципів
нейтральною мовою без застосування понять окремої релігійної традиції (Nussbaum
2019: 215–216).
Вельми показовими з огляду на поточні дискусії виглядають і уточнення
М. Нуссбаум щодо міжнародного права. Тут ключовою постає позиція Г. Гроція, який
зауважував, що міжнародна сфера завжди моральна, але не завжди має форму закону.
Міжнародне право відіграє корисну роль, проте не варто відмовлятися від
національного суверенітету на його користь, адже воно набагато менш підзвітне
громадянам окремих країн:
Космічне місто — це не держава чи правовий порядок, а моральна сфера, нехай
і така, яка часом повинна використовувати закон для досягнення своїх цілей.
Міжнародні агенції та міжнародні документи, посутньо, є нормативними
заявами, що намагаються переконати світ. Як такі вони можуть мати велике
значення, навіть якщо вони не виконуються або не можуть виконуються як
закон: вони свідчать про новий консенсус, а потім можуть бути використані
протестувальниками у кожній країні для здійснення тиску на свої уряди. Цей
спосіб впливу є нормативно кращим у будь-якому випадку, оскільки він
поважає автономію громадян. (Nussbaum 2019: 219)

Інакше кажучи, міжнародні документи не являють собою всесвітню конституцію, але
стають джерелом для норм, що варто застосовувати у внутрішній політиці.
Схожим чином розглядаються в сучасному космополітизмі і питання
матеріальної допомоги та права притулку. Існує низка проблем, пов'язаних з
оптимальним використанням зібраних для допомоги коштів, доброзичливим
патерналізмом донорів або вибірковою спрямованістю допомоги. Допомога може
мати і негативні наслідки. Вона може послаблювати місцеві ініціативи громадян,
звиклих до зовнішньої підтримки (Nussbaum 2019: 223–224). Право притулку також
порушує проблему національного суверенітету, адже часто-густо його реалізація
викликає конфлікти на місцевому рівні. Тому цілком розумними виглядають
обмеження кількості мігрантів та висування до них вимог жити згідно із законами
країни, в яку вони приїхали. Водночас неприйнятними з нормативної точки зору є
перешкоджання імміграції або депортації мігрантів з метою збереження національної
гомогенності чи з міркувань етнічної належності, релігії тощо (Nussbaum 2019: 231–
232). У будь-якому разі космополітичний підхід намагається зберегти баланс між
універсалістськими вимогами прав людини та національним суверенітетом окремих
держав.
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Досягнення балансу між глобальними і національними імперативами затребує
винайдення нового способу організації та здійснення керівних функцій, що дістає
вираження у концепції глобального урядування (global governance), підтриманої
прихильниками моделі космополітичної демократії (Д. Гелд, М. Калдор, Р. Фальк та
ін.). У цій моделі рішення мають прийматися за участю усіх зацікавлених сторін. Як
зауважує Гелд, принципи демократичного космополітизму вкорінені у двох
фундаментальних метапринципах: автономії та неупередженого аргументування
(impartialist reasoning). Автономія тут апелює до егалітарної концепції особистості
громадянина, а другий метапринцип — до взаємності, покладеної в основу
розрізнення тих політичних і етичних аргументів, що можна узагальнити, та тих, що не
можна (Held 2010: 245). Окрім філософії стоїків, які запропонували першу
аргументовану версію космополітизму, для Гелда також принципово важливим є
кантівські розвідки щодо вічного миру та ідей універсальної історії (Kant 1994a, Kant
1994b). На переконання Канта люди є потенційними членами космополітичної
спільноти і тому можуть вийти за межі закріплених за ними позицій у суспільному і
політичному житті (Held 2010: 42–43). Це, власне, і уможливлює публічне
використання розуму та неупереджене спілкування і досягнення порозуміння між
незнайомими людьми. Варто відзначити, що кантівський проєкт світової федерації є
неполітичним правовим союзом народів. На думку М. Мінакова, цей проєкт є
компромісом між політичним принципом єдності людства та історичним досвідом:
Історичний досвід людства вказує на те, що держави (і владні еліти) не нададуть
можливості для розбудови світової республіки правовим чином. Тому Кант
пропонує розглядати глобальну федерацію як неполітичний правовий союз, що
цілком припустимо і для людства як такого, і для громадян окремих республік,
і для керівників держав. На підтримку цього трьохрівневого проекту
(громадянин — окрема республіка — світова федерація) Кант і висуває ідею
трьохрівневого права (цивільного — міждержавного — всесвітньо-цивільного).
(Minakov 2020: 116)

Така багатошарова правова побудова відіграє велике значення і в проекті
демократичного космополітизму.
Ще одним складником космополітичної демократії Гелда є опертя на праці
Б. Баррі, Ч. Бейтца та Т. Поґґе, що містять три ключові елементи: по-перше, вони
визнають, що людина, а не спільноти чи держави є головним об'єктом моральної
турботи («принцип егалітарного індивідуалізму»); по-друге, кожна людина має
визнавати і поважати цінність іншої людини («принцип взаємного визнання»); потретє, рівність статусу і взаємне визнання вимагають неупередженого ставлення до
прагнень інших («неупереджене міркування»). Така відкрита моральна перспектива
уможливлює інтерсуб'єктивну достовірність наших уявлень про благо, пропонуючи
спосіб дослідження норм і принципів, з якими можуть погоджуватися всі (Held 2010:
44–47).
Космополітична демократія передбачає децентралізований спосіб прийняття
рішень без застосування жорстких ієрархічних управлінських моделей. Звісно, даний
підхід має свою давню передісторію і сягає коріннями у проекти розбудови світового
порядку після Другої світової війни. У засадничих документах ООН «Загальна
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декларація прав людини» (1948) та «Декларація про принципи міжнародного права»
(1970) були закріплені принципи і цінності, що можна вважати визначальними для
космополітичного порядку. Розбудова останнього передбачає скоординовану
багаторівневу взаємодію багатьох акторів (національні держави, транснаціональні
органи, неурядові організації тощо).
Втім, розбудова такого космополітичного порядку стає можливою за умов
удосконалення уявлень про національний суверенітет. Про це, зокрема зауважив
Д. Гелд:
Межі між державами, націями та суспільствами вже не можуть претендувати на
те глибоке юридичне та моральне значення, яке вони колись мали в епоху
класичного суверенітету; про них можна судити разом із спільнотами, що їх
втілюють, за загальними, якщо не універсальними загальними стандартами.
Тобто вони можуть бути детально розглянуті щодо стандартів, що, в принципі,
застосовуються до кожної особи, кожного індивіда, який вважається однаково
гідним турботи та поваги. Водночас спільне членство в політичній спільноті або
просторова близькість не розглядається як достатнє джерело моральних
привілеїв. Складники існують не просто для ліберальної, а для космополітичної
системи демократичного права. (Held 2010: 240)

Проте подальше просування у цьому напрямку натрапляє на низку ускладнень різного
ґатунку в різних регіонах світу.
Перехід до демократичного політичного устрою часто-густо призводив до
зміцнення традиційних політичних еліт, які тепер намагалися розбудувати
розгалужену мережу клієнтели для забезпечення власної електоральної підтримки та
утримання влади. До того ж популістські авторитарні лідери можуть проводити цілком
успішну економічну політику, сприяючи водночас перенесенню брудних
індустріальних виробництв із розвинених країн у власну. Провідні країни світу у такий
спосіб часто-густо схильні екстерналізувати екологічні ризики, але в глобальному
вимірі це є лише відтермінуванням проблеми. З іншого боку, національна
демократична політика залишається вкоріненою у концепції обмеженого
територіального суверенітету. На думку Гелда, це призводить до того, що великі
регіональні та глобальні гравці здатні впливати на національну політику, уникаючи
демократичного контролю. Звідси постають складні питання про те, як і на яких рівнях
(локальному, національному, регіональному чи глобальному) регулювати соціальноекономічні процеси, до яких залучені різні учасники (Held 2010: 242). На жаль,
сучасний інституційний порядок не пропонує адекватних засобів розв'язання цієї
проблеми.
Схожі проблеми виникають і на рівні регіональних і глобальних організацій (ЕС,
ООН, МВФ тощо), рішенням яких також бракує демократичної підзвітності та
легітимності. Мабуть сьогодні це є ключовою проблемою розбудови космополітичного
порядку. Навіть громадяни демократичних держав не мають належних важелів впливу
на рішення наднаціональних організацій, що натомість впливають на життя їхніх країн.
Ланцюги делегування владних повноважень від локального рівня до глобального
занадто довгі, механізми підзвітності незрозумілі, а діяльність організацій
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недостатньо прозора (Held 2010: 243). Якщо скористатися давнім образом стоїків,
сьогодні явно бракує адекватного посередництва між «концентричними колами
прихильності», що мало б дозволити розширити відносини взаємодопомоги і приязні
до всього людства. Не сприяє цьому і процес сек'юритизації діяльності держави,
захопленою боротьбою з тероризмом чи пандемією із застосуванням заходів, що
викликають занепокоєння щодо порушення прав і свобод людини.
Як свідчать актуальні проблеми на планетарному і локальному рівнях сучасна
багаторівнева і децентралізована глобальна система потребує удосконалення, якщо
не принципового перегляду моделі геополітичного регулювання, що постала після
ІІ світової. Боротьба з кліматичними змінами, економічними негараздами, нерівністю,
пандемією чи міжнародним тероризмом затребують співпрацю всіх держав та інших
акторів. Розбудова демократичного космополітичного порядку потребує подолання
негативних тенденцій і в розвитку самих демократичних країн, адже сьогодні ми
зіткнулися з проблемою керованості демократичних держав, свідченням чому є
посилення популістських настроїв. Проте розв'язання цієї проблеми неможливо у
популістський спосіб, що пропонує авторитарну альтернативу демократії. Тут
оприявнюється ключова проблема демократичного устрою як такого, означена свого
часу Клодом Лефором як порожнє місце влади — на відміну від монархічного
правління, влада якого була втіленою у постаті володаря, демократична влада завжди
залишається предметом суперництва: «демократичне суспільство конституюється як
суспільство без тіла, як суспільство, що руйнує уявлення про органічну тотальність. <...>
зникнення природної детермінованості, пов'язаної колись з постаттю володаря та
існуванням аристократії, спонукає суспільство проявитися як суто соціальне буття,
тому народ, нація, держава постають як універсальні сутності, і будь-який індивід,
будь-яка група виявляються рівно співвіднесеними з ними. Але ні держава, ні народ,
ні нація не фігурують як субстанційні реальності. Уявлення про них само перебуває у
залежності від політичного дискурсу та від соціологічної й історичної обробки, завжди
пов'язаною з ідеологічною дискусією» (Lefor 2000: 28). Образ національної спільноти
або держави як субстанції глибоко вкорінені у соціальному уявному сучасності. Те ж
саме можна сказати і про теорію міжнародних відносин, в якій домашня аналогія
(domestic analogy) надзвичайно поширена (Bottici 2009). Проте подібне субстанційне
мислення сприяє викривленному розумінню соціальних процесів, приховуючи за
уявленням про нібито монолітну цілісність внутрішні напруження і конфлікти. Окрім
цього, в умовах кризи подібне мислення лише посилюється, продукуючи, за висловом
Лефора, «фантазм єдиного народу, пошук субстанційної ідентичності, злитої з головою
соціального тіла, втіленої влади, держави, вільної від розділення» (Lefor 2000: 30).
Воно виявляється виродженням демократичної політики у технократичне управління,
а політичного дискурсу — у популістські гасла.
Підсумовуючи, ватро відзначити доволі складну ситуацію, наявну зараз в
провідних демократичних країнах. З одного боку, спостерігається подальший занепад
модерних політичних інституцій і класичних ідеологічних партій, вже неспроможних
запропонувати адекватні сьогоденню рішення. Не менш складною є ситуація на
глобальному рівні, оскільки наднаціональні органи і транснаціональні організації
стикаються з проблемою браку легітимності і довіри до їхньої діяльності. Вочевидь,
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посталі перед сучасними суспільствами проблеми не можуть бути розв'язаними на
національному рівні й потребують скоординованої міжнародної співпраці,
винайдення спільної позиції, вироблення і реалізацію глобальної програми дій. Проте,
з іншого боку, попри всі глобалізаційні трансформації і поширення космополітичного
досвіду соціальне уявне залишається впорядкованим передусім усталеним
національним фреймом, що в сучасних умовах лише підживлює реакційні популістські
гасла і надмірні сподівання їхніх прихильників. Часто-густо національні політичні
еліти, втрачаючи важелі впливу на суспільне життя, у такий спосіб намагаються
зберегти свої владні позиції, хоча це лише загострює наявні проблеми. Тому уявити
сьогодні перетворення космополітизму на провідну ідеологію глобальної доби ще
доволі важко. Усвідомлення того, що ми живемо в глобалізованому світі, набувши
планетарного поширення, дійсно, стає опертям для спільних космополітичних
переконань, але цього недостатньо. Нам бракує, власне, ідеології, спроможної не
просто вийти за вузькі межі національного уявного, а й запропонувати прийнятну
програму дій і подолати наявні партикуляристичні прагнення, адже масштаб і
характер актуальних проблем потребує саме цього. Космополітизм як ідеологія
глобальної доби є мабуть першим претендентом на цю роль, втім, він потребує
винайдення більш переконливих аргументів та удосконалення інструментів реалізації
власної програми. Хай там як, але пошук спільного ціннісно-смислового підґрунтя для
розв'язання глобальних проблем залишається на часі.
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Анотація. У цій статті розглянуто різні траєкторії сувереністичної політики і їх
зіткнення з ключовими передумовами політичного порядку в ЄС на прикладі розвитку Польщі
та Угорщини. Метою дослідження є оцінка важливості суверенітету як моделі ціннісного
заміщення елементів пост-суверенітету ЄС. Ключові питання статті включають наступне:
Чи став суверенітет настільки значущим, щоб системно впливати на ЄС? Чи можлива синергія
індивідуальних країн-членів ЄС, що прагнуть більшої самостійності, і самого ЄС, який дедалі
більше набуває стратегічного суверенітету в міжнародних відносинах?
У статті суверенітет розглядається як явище, закріплене в багаторівневій системі
управління ЄС, яка зміцнює виконавчу владу, підтримує ексклюзивний доступ уряду до ресурсів
і, одночасно, ставить легітимність національного уряду в залежність від дій ЄС у галузі
управління. Авторка простежує еволюцію сувереністичних уявлень про рамки управління ЄС і
здатність країн-членів вибірково брати участь у виробленні політики та починати
геополітичні ініціативи, які впливають на системну єдність ЄС. Авторка робить висновок про
те, що суверенізм непропорційно сильно впливає на нормативну єдність і узгодженість ЄС,
перешкоджаючи геополітичній консолідації Союзу.

Ключові слова: суверенізм, пост-вестфальський суверенітет, Європейський Союз,
Східна Європа, Польща, Угорщина, багаторівневе управління

SOVEREIGNTISM MEETS POST-WESTPHALIAN SOVEREIGNTY:
THE EU EXPERIENCE
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Abstract. This paper examines divergent trajectories of sovereigntist politics and their
clash with key premises of the EU’s political order, taking as an example the evolving premises
of EU membership for Poland and Hungary. The purpose of this study is to evaluate the
importance of sovereigntism as a model of value substitution of the EU’s post-sovereignty
features. Has sovereigntism become so prominent as to affect the EU in systemic terms? Is it
amenable to creating synergies with the individual preferences of EU member states for more
autonomy in policymaking, as the EU itself has embarked on a road to acquiring strategic
sovereignty in international relations?
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This paper examines sovereigntism as a phenomenon, anchored in the multi-level
governance system of the EU, that strengthens the executive, maintains government-exclusive
access to resources, and simultaneously makes the legitimacy of the national government
dependent on EU governance action. It traces the evolution of sovereigntist interpretations of
the boundaries of EU governance and the capacity of member states to selectively participate
in policymaking and take geopolitical initiatives that affect the EU’s systemic coherence. The
paper concludes that sovereigntism has had a disproportionately high impact on the EU’s
normative unity and coherence as a regionalist project, preventing the EU’s geopolitical
consolidation.

Key words: sovereigntism, post-Westphalian sovereignty, European Union, Eastern
Europe, Poland, Hungary, multi-level governance
Introduction
This paper examines divergent trajectories of sovereigntist politics and their clash with
key premises of the EU’s political order, taking as its example the evolving practices of
EU membership in Poland and Hungary. While the sovereign integrity of EU member
states is maintained through treaties and the EU legal order, EU member states have
pooled and shared their sovereign powers for the purpose of policymaking and social
justice. EU-style sovereignty therefore remains an organizing principle for membership
and policymaking in the EU that is distinct and, at the same time, universalist enough for
the projection of democratic values and legal principles in the international system. The
veto power of the member states is reserved for exceptional cases in which their national
interests are adversely affected. Cooper (2000) has argued that the EU is a post-modern
system, as the character of European states has evolved beyond modern conceptions of
order and government. National sovereignty is embedded in an EU-centered political
order. The principle of mutual recognition, typical of the international application of
sovereignty, is mitigated and substituted by the concept of sharing, consensus, and
reflected in sectoral unions, a common currency, multiannual budget, and common
foreign policy. This post-Westphalian version of sovereignty maintains the democratic
origins of the popular will. The principle refers to the internal and external aspects of
sovereignty in a post-modern polity in which the “interior” and the “exterior” are no longer
separate (Benhabib 2016: 124–125).
Similarly, Ruggie (1993) posits the EU as a post-modern, multi-perspectival polity
in which member states define their national interests in terms of the interests of the
whole. Without replacing nation-state sovereignty, EU-centered regionalism fosters the
legitimacy of regional authority that projects the collective preferences of the members
onto international competition. Such premises inform the conceptualization of EU
sovereignty as a blend of pooled and shared member-state sovereignty inseparable from
the autonomy of regional governance and policymaking. Any deviation from these
principles represents a breach of the normative foundations of the EU legal and political
order.
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The opposite legal and political doctrine, that of sovereigntism, stands in sharp
contrast to such collectivist notions of sovereignty by treating the regional and
supranational levels as a residual to the national constitutional order. Sovereigntism is
not a new concept or a recent development. It conventionally represents a legal construct
anchored in the doctrine that international law is not self-executable (see, among others:
Spiro 2000; Resnik 2008). Although sovereigntism is a broad and general term in
international laws, and although it is present in US constitutionalism and the proposition
of American exceptionalism (Spiro 2000), sovereigntist expressions in an EU context have
specific features that defy conventional categorization. The cases of Poland and Hungary
have emerged as prominent examples of sovereigntism within the EU that link the
traditional conceptual clash between popular sovereignty and international law to the
policy domain whereby member-state sovereignty rejects the shared value foundations
of EU governance.
The purpose of the study is to situate sovereigntism as a perspective on EU
membership and evaluate its significance as a potential value substitution of the EU’s
post-sovereign features. Has sovereigntism become so prominent as to affect the EU in
systemic terms? Is it amenable to creating synergies between the individual preferences
of EU member states for more autonomy in policymaking in a variety of policy domains,
as the EU itself has embarked on a road to acquiring strategic sovereignty in international
relations?
The main argument of this paper is that sovereigntism has impacted the EU
disproportionately and represents a form of systemic failure for the sustained application
of EU-level sovereignty. Based on the case studies of Hungary and Poland, this paper
demonstrates that sovereigntism in the EU is not an isolated phenomenon. As an illiberal,
populist-authoritarian reaction to cosmopolitanism, regionalism, and universalism, it
represents a trend towards reconceptualizing sovereignty in the post-modern world.
While its manifestations are diverse, the anti-cosmopolitan meanings of sovereigntism
drawn from international law are only one part of the phenomenon. This paper sheds
light on the political dimension of sovereigntism as a replacement of the evolving
concept of sovereignty in a globalized world, whereby not only the domestic
constitutional order is privileged to the detriment of international law, but also nationallevel executive decision-making fails to comply with the values, norms and templates of
good governance embedded in international institutions.
The focus on sovereigntism as a political reaction to liberalism has remained
under-researched in the international relations literature, while the legal dimension has
been extensively studied across national and regional contexts in the case of US
exceptionalism, sovereignty-based identity politics, and a variety of authoritarian and
populist deviations from democracy, liberalism, and international norms (Alles & Badie
2016; Basile & Mazzoleni 2020; Benhabib 2016; Resnik 2020; Schiemann 2016; Spiro
2013).
This paper proceeds as follows. The next section explores the origins of
sovereigntism as a legal construct and its political applications as anchored in the EU’s
multi-level governance system. The paper identifies the key features of sovereigntism in
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the EU as a form of executive dominance dependent on government-exclusive access to
EU-based resources. Analysis then turns to examine how the political dimension of
sovereigntism has affected the EU in systemic terms by tracing the evolution of
sovereigntist interpretations of the boundaries of EU governance and the capacity of
member states to selectively participate in policymaking and take geopolitical initiatives
that affect the EU’s systemic coherence. The empirical section demonstrates how
governing elites in Poland and Hungary consolidate their power over the domestic
political system by strategically using those resources to implement illiberal-populist
measures that restrict democratic pluralism, selectively acting as gatekeepers against EUlevel influence and pressures. These case studies demonstrate the broader regional
implications of sovereigntism in the context of the 2015 refugee crisis (in which the
Visegrad group of countries failed to adopt the EU’s distribution of refugee quotas),
Poland’s and Hungary’s opposition to the principle of political conditionality in the 20212027 Multiannual Financial Framework and the structuring of EU emergency funding, and
their geopolitical initiatives that threaten to compromise the EU-centered model of
regionalism in Europe. The paper concludes with thoughts on the capacity of
sovereigntism to emerge as a stable feature of membership politics in the EU.
Legal and political dimensions of sovereigntism: approaches to application
Sovereigntism is a legal concept anchored in the doctrine of the primacy of domestic
constitutionalism and national legal order, whereby international treaties are considered
as residual and secondary to national law (see, among others: Madsen et al. 2017; Resnik
2008; Spiro 2000, 2013). Classical forms of sovereigntism are similarly defined as
opposition to international law, observed, for example, in American exceptionalism (Spiro
2000) and as a form of identity construction (Resnik 2008). According to Resnik (2008: 36),
two premises of sovereigntism are shared across its national contexts. The first, Resnik
argues, is an affection for the nation-state, as groups found ways to join together by forging
a distinct layer of affiliation as “citizens.” The second is defiance for external legal and
treaty-based frameworks considered “foreign” and “invasive” (Resnik 2008: 39). According
to Resnik (2008), any analysis of sovereigntism needs to distinguish among its various
expressions, ranging from exclusive to transnational or inclusive versions. Sovereigntism is
therefore a way to forge a distinct national identity and to bolster the legitimacy of the
national government by claiming to belong to a cosmopolitan order (that in turn legitimizes
the national constitutionally enshrined system of power).
According to Spiro (2013), sovereigntists associate the development of international
and transnational treaties and the emergence of regional human rights courts with the
weakening of nation-state sovereignty, which in turn poses a threat to democratic selfdetermination. Sovereigntism thus endorses the capacity to engage in unilateral action.
According to Benhabib (2016), sovereigntism is at odds with and undermines
sovereignty in the EU in at least three important ways: by presenting a “post-Westphalian”
objection, “ethnocentric arrogance,” and the “displacement of judicial process.” In line with
this proposition, the application of EU law may be understood as a matter of national law.
The powers of the Court of Justice of the European Union (CJEU) would be revisited (and
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revised) through the lens of national constitutional law, whereby the EU legal order is
treated as a residual to national law (Resnik 2008). For example, in May 2021 the German
Constitutional Court declared parts of the Quantitative Easing program of the European
Central Bank - conducted for the purpose of keeping borrowing costs low for governments
across the Euro zone - illegal in Germany for failing to respect the principle of
proportionality. The Court determined that the German Central Bank should withdraw from
the program, unless the side effects of the Euro zone-wide measures were taken into
account for individual banks and stakeholders. The decision placed the German
Constitutional Court at odds with policies and actions implemented under the jurisdiction
of the CJEU, with the potential to undermine the supremacy and direct effect of the EUbased Court. According to the CJEU, questioning the validity of such acts by the courts of
EU member states would “place in jeopardy the unity of the EU legal order.”1 While the
issue about the primacy of the national versus supranational legal order was resolved in
substantive terms without recasting it as an instance of sovereigntism, the ruling of the
German Constitutional Court demonstrates that, in a democratic polity, the boundary
between nation-state sovereignty and international legal norms remains contested and
susceptible to interpretation.
It may be argued that the legal version of sovereigntism is an important genre
(however narrow the application of the concept) for the principles of government and
sovereignty. Its political application is more diverse and comprehensive, directly affecting
public policy and being amenable to political mobilization and discourse. Politically,
sovereigntism is at odds with liberal norms and membership in democratic international
institutions. Sovereigntism undermines liberal order through state behavior that is anchored
in illiberalism, populism, economic sovereignty overriding globalization, nationalism recast
as political self-definition, Euroscepticism, and the synergies among them (Basile &
Mazzolini 2020).
It should be intuitive that, given its opposition to the primacy of the EU legal order
and pooled decision-making, sovereigntism undermines the legitimacy of the EU. The
intriguing question is how the process of value substitution takes place in institutional
settings that remain anchored in democratic legitimacy and solidarity among EU member
states. The political perspective on sovereigntism suggests that it is not only a reaction
against the constitutionalization of regional order in the EU that has acquired primacy
relative to the domestic political system. Sovereigntism represents a reaction against EU
authority in policymaking and the underlying value consensus that informs the system of
European governance.
It is a widely shared assumption that the EU affects the domestic political systems
of its member states. The literature on Europeanization posits the effects of EU
governance on domestic political orders. The enmeshing of political and governance
premises is at the center of the complex and fragmented political order of the EU. The
multi-level governance perspective on the EU, which posits the interdependence of
The European Central Bank implemented a Quantitative Easing Program in 2015-2017 and then restarted
purchases in 2019 to assist the economic recovery of the Euro zone by keeping government borrowing
costs low (Deutsche Welle 2020).
1
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national and regional policymaking, is compatible with a post-Westphalian, postmodernist conception of sovereignty as pooled and shared, and unproblematic for the
reconciliation of national and supranational law.
Besides a multi-level structure, EU governance has a dual nature. It aspires to be
apolitical at the same time as it fulfills public policy objectives and serves democratic
values. European governance is based on shared norms of state behavior and a culture of
reciprocity (Rhodes 2003: 65–6) that transcends sovereignty-based premises of
autonomy and legitimacy. The emphasis is less on its non-hierarchical nature than on the
objectives and substantive qualities of resource exchange. The principal value added of
European governance is the opportunity to open the black box of EU policymaking as a
process of competition, resource distribution, and allocation of values conducive to the
differential empowerment of actors (Mair 2004). Governance also represents the EU’s
influence in wider Europe, and actual policymaking in the context of interdependence
with an external system (Lavenex 2004: 685).
In a post-sovereign polity such as the EU, the higher political level should not be
able to control the lower one. The issue of ultimate decision-making authority it not
resolved through hierarchization, as it is in federal states, but through the
transnationalization of governance. Sovereigntism emerges as a reaction against this
transnational, flexible and multi-modal order of governance under the pretext of
recapturing sovereignty and national democracy. But its disconnect with public
preferences is striking. In fact, public attitudes across the EU are strongly pro-European.
Historically, stable majorities - especially in the East European member states - approve
of the EU membership of their respective countries. Positive views of the EU in Poland
increased from 77% to 84% between 2016 and 2019, despite the sovereigntist agenda of
the Polish ruling elite. A similar trend is valid for Hungary where public approval of the
EU has remained stable, ranging between 61% (in 2016) and 67% (in 2019)1--at odds with
the sovereigntist policies of the Fidesz government of Prime Minister Viktor Orbán.
Sovereigntism thus cannot claim to represent the popular will for national sovereignty to
the detriment of membership in a regional bloc.
By contrast, Habermas (2020: 12) contends that, from the point of view of EU
citizens, it would be acceptable for them to seek to maintain a dual model of
constitutional rights within the EU, incorporating both the national and the EU level, since
EU governance follows an apolitical network-based pattern that is simultaneously based
on principles of representation, delegation, and institutions of administrative power—all
of which are responsive to democratic publics and civil society.
At the European level, while supranationalism, the community method of decisionmaking, and the principle of primacy of European law and acts of the CJEU over national
jurisdiction may be regarded as a manifestation of authority above the state, the emerging
hierarchy is not only a measure of consolidation of the supranational level - often at the
origins of basic sovereigntist claims - but, more importantly, this order no longer depends
on the self-determination of the member states. Furthermore, the legitimacy and
1

See: Pew Research Center 2019.
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performance of national governments depend on the regional level (Hamuľák 2016;
Krulic 2020). This second layer of sovereigntist thinking represents the main distinction
between political sovereigntism and populism, as well as between sovereigntism and
conventional isolationism/or unilateralism that simply denies the authority of the
supranational level. Sovereigntism is concerned that EU governance affects national
sovereignty in the direction of sharing, therefore weakening it. It is amenable to an
understanding of EU supranational authority and national state sovereignty as competing
projects (Hamuľák 2016). In contrast to sovereigntist claims, Schiemann (2008) has
argued that there are advantages in having different centers of power for decisions
affecting differing matters. The co-existence of overlapping power centers and for sharing
in decision-making provides member states influence and control beyond state borders.
That argument, however, is usually omitted in sovereigntist thinking.
Sovereigntism in practice: European governance as an arena of contestation
In the EU context, while sovereigntism is a multidimensional concept with diverse
applications, it is neither a random reactionary process, nor an outright rejection of the
regional order. The argument presented here suggests that sovereigntism positions itself
against the dependence of nation-state sovereignty on EU-level policy priorities and the
structures of multi-level governance. It does so by seeking autonomy to pursue policy
action and domestic legitimacy, while also drawing on EU financial resources in the
selective adoption of executive action and policy templates designed to consolidate its
domestic power position. Due to its diverse and consistent application across policy areas
such as migration and budget management, across foundational norms and values such
as rule of law, judicial/media independence, and political pluralism, as well as its ability
for ad hoc coalition building among political actors with illiberal-populist leanings across
the EU, sovereigntism has emerged as a systemic failure to maintain a balance between
sovereign rights and participation in the EU’s transnational legal order.1
Bustikova and Guasti (2017) identify three conditions that allow sovereigntist
reaction to take place: consecutive and repeated electoral victories of the dominant party
in national elections, executive aggrandizement, and contested sovereignty that
increases domestic polarization. In this sense, sovereigntism contextualizes conventional
accounts of popular dissatisfaction with democracy in the EU, (conceptualized as
populism and Euroscepticism) by positing resistance to EU norms at the level of domestic
governing institutions - especially the executive - and deep polarization within the polity
that tends to keep illiberal elites in power, despite their deeply flawed principles of
government.
The governing elite thesisnarrows the political definition of sovereigntism down
to a statist phenomenon that functions to the detriment of universal claims of national
sovereignty, since the former is based on executive dominance to the determinant of the
popular will. That aspect of sovereigntism differentiates it from populism. The latter
The term “systemic failure” is borrowed from Krulic (2020) with regard to sovereigntism’s complete
rejection of the EU transnational cosmopolitan norms.
1
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phenomenon captures general public dissatisfaction with the functioning of liberal
democracy in the EU. Sovereigntism weakens and ultimately replaces the value
consensus of EU member states with a transactional approach to regional integration,
implemented as a blend of executive control over access to economic benefits and
selective adoption of the tools of European governance, which in turn consolidates
executive dominance. The consecutive electoral victories of the Fidesz party in Hungary
under PM Viktor Orbán, and the repeated return to power of the Law and Justice party led
by Jarosław Kaczyński in Poland (despite growing domestic opposition), demonstrates the
capacity of the sovereigntist model to sustain itself. The broader implications of this
approach, demonstrated in the case of Poland’s and Hungary’s disregard for EU norms in
a growing number of issue areas, from asylum rights to budget rules, aggravates the EastWest division in the EU as sovereigntist leaders increasingly rely on member-state veto
power and ad hoc coalitions to block corrective action at the EU level.
The sovereigntism resource model
Since Viktor Orbán and the Fidesz Party1 came to power in Hungary in 2010, the policies
of the Hungarian government have defied the cosmopolitan, human rights-based
policies of the EU, such as the right of asylum, freedom of movement, freedom of the
media, civil society, and the rule of law. After it took power following the 2015
parliamentary elections in Poland, the Law and Justice party (PiS)2 passed a series of
laws undermining the independence of the judiciary, including forced retirement of
Supreme Court judges due to a controversial change of the retirement age and the
appointment of judges that endangered judicial independence. An emergency interim
ruling of October 2018 allowed the suspension of the law, whereupon a CJEU decision
on the matter from June 2019 declared the law contrary to EU law (Krulic 2020). The
PiS has consistently breached EU human rights and democratic norms through
legislation limiting abortion and LGBT rights, steering Polish democracy toward illiberal
principles.
Although the European Commission opened an infringement procedure against
Hungary in 2015 for noncompliance of Hungarian legislation with EU law in the area of
Fidesz is the dominant center-right political party in Hungary, created as the Federation of Young
Democrats–Hungarian Civic Alliance. The Federation of Young Democrats was founded in 1988 as an
anticommunist party that promoted the development of a market economy and European integration. In
1995, the party appended the name Hungarian Civic Party to its shortened form (altered to Hungarian Civic
Alliance in 2003). After eight years of Socialist rule, in 2010, Fidesz, capitalizing on Hungary’s ongoing
economic problems after the economic crisis of 2008, was brought into power as a result of the
parliamentary elections of April 2010, winning more than two-thirds of the seats. Fidesz and its junior
electoral coalition partner, the Christian Democratic People’s Party, won the consecutive elections in 2014
and 2018, with party leader Viktor Orbán as Prime Minister of Hungary since 2010.
2
The Law and Justice party (PiS), led by Jarosław Kaczyński, projects a culturally conservative outlook
drawing on traditionalist Catholic milieus in Polish society, economic reform focused on increasing social
transfers (the “Good Change” agenda), and executive dominance to the detriment of judicial and media
independence. Despite increasing parliamentary opposition, the party steadily erodes the rule of law by a
combination of nationalist-populist discourse, policy actions, and socially conservative legislation (antiLGBT measures, such as the “Family Charter” and anti-abortion laws), and control over civil society.
1
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asylum, the systematic nature of Hungary’s violations of EU law were not directly
amenable to case-by-case treatment and represented a broader conflict with
fundamental EU cosmopolitan norms and principles outlined in Article 2 of the Treaty
on the European Union (TEU).
Hungary has systematically failed to implement CJEU decisions, the European
Court of Human Rights (ECtHR) review of the Dublin Regulation that distributes
responsibilities in the processing of asylum applications among EU member states, as
well as cosmopolitan norms regarding the rights of refugees. Similarly, since 2015 when
the PiS government came to power, EU institutional actors have expressed criticism of
domestic legislation and policy actions that undermine the rule of law in Poland. In
December 2017, the European Commission requested EU action due to Poland’s ruleof-law violations. In 2018, the European Parliament initiated a TEU Article 7 procedure1
against Poland for undermining judicial independence as a breach of fundamental EU
values.
Along with other governments from the Visegrád Group (namely, the Czech
Republic and Slovakia), Hungary and Poland have defied the September 2017 decision
of the CJEU regarding the relocation of asylum applicants among EU member states. In
2017 and 2018, European Parliament and the European Commission launched legal
procedures against Hungary, Poland and the Czech Republic due to their failure to
comply with EU regulations on the distribution of asylum applicants. A CJEU judgement
in April 2020 concluded that Poland, Hungary and the Czech Republic were noncompliant
with the temporary mechanism for relocation of asylum seekers in the EU and in breach
of their obligations under EU law.2
In the process of negotiating the €1.8 trillion financial package of the 2021-2027
Multiannual Financial Framework of the EU, along with the agreed NextGenerationEU
temporary recovery funding, Hungary and Poland imposed a veto on the spending plan
due to their disagreement with the proposed conditionality mechanism linking access to
EU funding to rule-of-law criteria. The two countries insisted that the EU budget and the
rule of law should be treated as separate domains. In December 2020, the German EU
Presidency was able to achieve a compromise, providing assurances for Hungary and
Poland that politically targeted conditionality would be excluded by creating an explicit
role for the CJEU in the implementation of rule-of-law conditionality for access to EU
funding.
Although the unanimity of EU member states was preserved, the achieved depoliticization of the conflict by legal means has de facto recognized sovereigntism as a
legitimate interest in the EU. At the same time, the sovereigntist governments of Poland
and Hungary have emerged isolated in the process of generating a compromise, as the

The Article 7 procedure of the Treaty on the European Union (TEU) (European Union 2012) was designed
to deter member states from advancing policies that threaten democratic institutions. The mechanism has
so far been triggered against Poland and Hungary.
2
Slovakia later granted temporary entry to 1,200 asylum seekers and was not included in the proceedings.
See: Library of Congress — Law Library 2020.
1
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European Commission and EU member states prepared options to implement the budget
and recovery package by sidelining a potential sovereigntist veto.
Spiro (2013) has argued that sovereigntism is a lost cause. As a result of massive
change in transnational law in the context of globalization (Koenig-Archibugi 2003),
sovereigntist defenses are overwhelmed and “incapable of stemming the tide” (Spiro
2012: 308). In the case of the EU’s sovereigntist opposition, civil society and the
subnational level of government have claimed direct access to the resources of European
governance, bypassing the executive branch. At least 249 local councils in Hungary and
Poland approached the EU with requests to access recovery funds in the event that
Hungary and Poland block the application of rule-of-law conditionality in the distribution
of EU funds.
Sovereigntism and regional order
A political analysis of sovereigntism in the EU inevitably needs to include its broader
regional impact. Although sovereigntism seeks the reversal of the post-modern, postsovereignty identity of the EU as a regional system, it may be argued that sovereigntism
projects an unsettled geopolitical identity. It is not isolationist but selectively defines its
geopolitical vision at odds with the collective value consensus. In the EU’s case,
sovereigntism questions the established and expansive system of EU positioning in
thewider Europe. The question arises: Does sovereigntism represent a new model for the
EU, or an instance of its disintegration? Occasional deviation from EU foreign policy
consensus has not been excluded but has failed to materialize as a spill-over into the
EU’s strategic positioning. It may be argued, however, that the geopolitical impact of
sovereigntism is gradual and cumulative, as it opens key mechanisms of the EU’s external
relations to domestic interpretation and selective engagement.
Since 2010, Hungary has implemented its own "Eastern Opening" policy, albeit
with negligeable results (Irimescu 2019; Végh 2015). It has pursued a vision of acting as
a bridge between the West and influential partners in Eurasia by combining strategic
engagement with Russia, maintaining high import dependence on Russian energy
resources, and attracting Chinese foreign direct investment. Hungary emerged as a key
partner under China’s “16+1 Initiative” for Eastern Europe. China initiated the framework
in 2012 to include 11 EU member states from Central and Eastern Europe (Bulgaria,
Croatia, the Czech Republic, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Poland, Romania,
Slovakia, and Slovenia) and five countries from the Western Balkans (Albania, BosniaHerzegovina, Montenegro, North Macedonia, and Serbia). The framework is defined by
limited institutionalization, as well as vaguely defined objectives and mechanisms of
cooperation (see: Hillman & McCalpin 2019). The Initiative provides asymmetrical
benefits to the partners by focusing on projects of technological innovation with EU
member states from Eastern Europe and connectivity projects with EU non-members.
Such open formats of cooperation advance China’s interests on EU territory, offering an
alternative model of economic cooperation, investment, and development to both EU
member states and neighbors who are otherwise bound by the normative and regulatory
criteria of EU governance (Ciurtin 2019). Although the EU has labelled China a systemic
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rival and economic competitor, Hungary has sought to expand trade ties and
infrastructure projects with China, thus problematizing the priorities of EU membership
and the traditional tenets of EU-centered regionalism. Similarly, Hungary sees itself as a
bridge to Eurasian integration by participating in Russia’s energy imports.
By contrast, Poland has been critical of the EU for insufficiently opposing Russia’s
efforts to destabilize the region and preserve domination in its immediate
neighbourhood. Poland, along with Sweden and the Baltic States, was one of the initiators
of the Eastern Partnership with Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Moldova, and
Ukraine in response to the Color Revolutions, the Russia-Georgia war of 2008, and the
energy disputes between Russia and Ukraine—all of which had developed due to the
geopolitical position of Eastern Europe as a region spanning the EU neighborhood and
post-Soviet space. Gradually, as a result of the sovereigntist turn of the PiS government
since 2015, Poland has channeled its policy towards the Eastern Partnership into a
selectively confrontational path, evoking historical grievances towards Ukraine that are
enmeshed with questions about war reparations from Germany. Such developments have
the potential to undermine the EU’s consensus over the utility of the policy (Machitidze
2016; Wolchuk 2017) ultimately empowering Russia—an outcome that Poland’s Russia
policy would otherwise seek to prevent.
The Three Seas Initiative (TSI) marks a sub-regional grouping that adds a new
North-South perspective to the traditional East-West division in EU politics, in which
Poland and Hungary demonstrate the unsettled and diverse geopolitical leanings of
sovereigntism. The TSI is comprised of 12 Central and Eastern European countries located
between the Baltic Sea, the Black Sea, and the Adriatic Sea.1 The aim of the initiative is
to strengthen connectivity within this geographical region, which is otherwise heavily
institutionalized along different institutional memberships. The central idea is to develop
infrastructure for energy and transport along the main north-south axis, overcoming the
legacies of a Cold-War infrastructure that sustains Eastern Europe’s energy dependence
on Russia (Thomann 2019: 34).
The TSI demonstrates that sovereigntist powers do not necessarily align according
to their preferences for foreign policy autonomy. The interests of Hungary and Poland in
the TSI are strictly opposite. While Poland represents the informal hegemon in the
grouping, seeking to contain Russia while simultaneously attracting EU funding for its
economic priorities (Thomann 2019: 37, 41), Hungary tends to pursue policies that seek
to prevent Russia’s isolation from political dynamics in Eastern Europe (Thomann 2019:
55).
The conflicting perspectives that Poland and Hungary maintain regarding the role
of the TSI in pan-European cooperation and geopolitical clustering demonstrates that,
while both countries have questioned the embeddedness of the domestic political
systems in EU-level value consensus and shared policy preferences, they are not
consistent in their opposition to EU policy priorities and therefore have only limited
Along with the 12 initial participants — Austria, Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Estonia, Hungary, Latvia,
Lithuania, Poland, Romania, Slovakia, and Slovenia — 15 other countries, among which notably Ukraine,
participate in individual projects. The TSI was inaugurated in 2016 jointly by Poland and Croatia.
1
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potential for stable coalitions. By joining institutional frameworks outside the principal
EU bodies, the disruptive influence of sovereigntist actors is likely to gain long-term
visibility and impact.
Conclusion
This paper has examined sovereigntism as a political phenomenon with regard to nationexclusive notions of legitimacy and democracy, both of which posit the national popular
will as the ultimate bearer of sovereignty to the detriment of the international
commitments of the state. Applied to the European Union, this paper has traced
sovereigntist reactions to the post-sovereign, post-Westphalian nature of EU politics in
the case study of Hungary and Poland. Analysis has explored the sovereigntist backlash
against the treaty-defined primacy of EU law as the foundation of legal order and the
pooled and shared sovereignty that EU membership implies.
Further, this paper has argued that, through the system of multi-level governance,
the political opposition of sovereigntism against EU-enshrined liberal values has found
an expression not only in policy conflicts between the EU institutions and governing
elites in Poland and Hungary with regard to the domestic application of fundamental
norms and principles of EU membership (i.e., rule of law, judicial independence, human
rights, media freedom, and civil society openness). Rather, sovereigntist opposition also
has affected EU-wide policy deliberations in the context of EU asylum policies for the
protection of the rights of refugees, the principle of solidarity in the EU budget process,
treaty compliance, and foreign policy action. While some of the clashes between the EU’s
liberal order and the sovereigntist values and policy preferences of governing elites in
Hungary and Poland are being resolved in the direction of EU-wide exposure of the flaws
of sovereigntism and its legal incongruence with the democratic norms and principles
that inform EU treaties, sovereigntist actions have persisted thanks to majoritarian
electoral politics, the executive dominance of illiberal Fidesz and PiS party elites, and
polarizing discourses opposing domestic policy autonomy to transnational governance
networks.
The long-term implications of the dynamics of rejection, compromise, and
substitution associated with the international behavior of sovereigntist elites should
not be underestimated. While noncompliance with EU-level decisions is not an
extraordinary event in EU politics and does not extend beyond the infringement
procedures implemented by the European Commission, the emerging pattern of repeated
breaches of fundamental EU rule-of-law principles and policies on behalf of Hungary
and Poland largely exceeds the scope of conventional gaps in the national
implementation of EU governance rules. It represents a form of systematic elite
resistance to EU-level policymaking and demonstrates that sovereigntism is statist and
systemic in nature. It is thus relevant to the evolving distribution of power in a regional,
cross-regional, and global context. Such an approach is distinct from the legal
manifestation of sovereigntism in international law as a reaction against the growing
constitutionalization of world politics, and the cosmopolitanism of human rights and
related liberal norms.
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It may be concluded that sovereigntist governments from Eastern Europe have had
a disproportionately high impact on the EU’s normative unity and coherence as a
regionalist project. As Poland and Hungary selectively mobilize and reject the foreign
policy tools of the EU’s proximity relations, the EU risks isolating critically important
partners in the European Neighborhood Policy, diminishing the EU’s coherence vis-à-vis
both Russia and China. Sovereigntism prevents the consolidation of an EU geopolitical
identity and limits the EU’s ability to acquire more weight as a normative power in
international politics.
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Анотація. Дослідники часто стверджують, що, переключивши увагу населення з
внутрішніх проблем на зовнішні загрози, політичні лідери здатні забезпечити собі
високу підтримку навіть у економічно неблагополучні часи (феномен об'єднання
населення навколо національного лідера під час кризових ситуацій, якому дано назву
«rally around the flag»). Однак інші дослідження, навпаки, показують, що економічні
погіршення можуть послабити вплив патріотичної ейфорії на підтримку влади.
Авторка провела експериментальне дослідження з метою вивчити, як
зовнішньополітичні уподобання росіян змінюються в залежності від їхніх оцінок
економічної ситуації в країні. Проведений аналіз свідчить, що респонденти, яким була
надана інформація про погіршення економічної ситуації в країні, менш схильні
підтримувати агресивний зовнішньополітичний курс російської влади. Результати
показують, що погіршення економічної ситуації може обмежити можливості Кремля
зміщувати увагу населення з внутрішніх проблем на зовнішні шляхом використання
агресивної зовнішньополітичної риторики.

Ключові слова: зростання підтримки національних лідерів на тлі зовнішніх
загроз та криз (“rally around the flag”), експеримент, макроекономічний, мілітаризм
ПУШКИ ИЛИ МАСЛО:
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОЖИДАНИЯ
И ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ РОССИЯН 2
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Аннотация. Исследователи часто утверждают, что, переключив внимание
населения с внутренних проблем на внешние угрозы, политические лидеры способны
обеспечить себе высокую поддержку даже в экономически неблагополучные времена
(феномен объединения населения вокруг национального лидера во время кризисных
Цей текст — російськомовна версія статті, раніше оприлюдненої як: Snegovaya, Maria. (2020). Guns to
butter: sociotropic concerns and foreign policy preferences in Russia. Post-Soviet Affairs 36(3): 268–279.
Статтю надруковано з дозволу Taylor & Francis Ltd, http://www.tandfonline.com.
2
Этот текст является русскоязычной версией статьи, ранее опубликованной как: Snegovaya, Maria.
(2020). Guns to butter: sociotropic concerns and foreign policy preferences in Russia. Post-Soviet Affairs
36(3): 268–279. Статья напечатана с разрешения Taylor & Francis Ltd, http://www.tandfonline.com.
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ситуаций, которому дано название «rally around the flag»). Однако другие исследования,
напротив, показывают, что ухудшающаяся экономика может ослабить влияние
патриотической эйфории на поддержку властей. Автор провела экспериментальное
исследование с целью изучить, как внешнеполитические предпочтения россиян
меняются в зависимости от их оценок экономической ситуации в стране.
Проведенный анализ свидетельствует, что респонденты, которым была
предоставлена информация об ухудшающейся экономической ситуации в стране,
менее склонны поддерживать агрессивный внешнеполитический курс российских
властей. Результаты показывают, что ухудшение экономической ситуации может
ограничить возможности Кремля смещать внимание населения с внутренних проблем
на внешние путем использования агрессивной внешнеполитической риторики.

Ключевые слова: рост поддержки национальных лидеров на фоне внешних
угроз и кризисных ситуаций (“rally around the flag”), эксперимент, макроэкономический,
милитаризм
«Пушки сделают нас сильнее, масло — всего лишь толстыми.»
Герман Гёринг, 1936 год (цит. по: Safire 1968)
1. Вступление
Исследователи часто используют дихотомию «пушки против масла» для обозначения
стоящего перед политиками выбора между военными и социальными расходами: чем
больше страна вкладывает средств в военный бюджет (производит больше «пушек»),
тем сильнее ей приходится ограничивать потребление своих граждан («масло»). Если
рост военного потенциала страны является приоритетом для властей, сохранить
прежний (относительный) уровень потребительских расходов можно только в
условиях экономического роста. Но при экономической стагнации или падении ВВП,
когда общий рост экономики невозможен, государству приходится отдавать
предпочтение «пушкам», а не «маслу». И цена такого подхода может оказаться
непосильной. Чрезмерное инвестирование в наращивание военной мощи в ущерб
социальным расходам сыграло значимую роль в распаде Советского Союза. Подобно
Советскому Союзу, в последние годы Россия в своей внешнеполитической стратегии
отдает приоритет «пушкам», а не «маслу». Страна вкладывает огромные средства в
финансирование агрессивной внешней политики и наращивание военного бюджета
(как на нужды министерства обороны, так и на обеспечение внутренней безопасности)
за счёт снижения расходов на целый ряд внутригосударственных социальных и
экономических программ, реализуемых в сфере здравоохранения, образования,
пенсионной системы (Oxenstierna 2016).
Насколько население России поддерживает такую расстановку приоритетов
правительством? В политических науках на этот счет существуют две точки зрения.
Одна группа исследователей считает, что после аннексии Крыма россияне приняли
навязанную Кремлём великодержавную и антизападную риторику, и стали более
индифферентными к экономической ситуации в стране. Это позволило Кремлю
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поменять социальный контракт с россиянами: перевести акцент с достижения
экономического благосостояния на обеспечение высокого геополитического статуса
России (Guriev 2016; Goble 2019). По этой логике, наращивание милитаристской
риторики и увеличение военного бюджета помогает лидерам отвлечь внимание масс
от внутренних экономических проблем, способствует объединению населения вокруг
национального лидера во время кризисных ситуаций. Этот феномен получил в
научной литературе название «rally around the flag» (Simmel 1955; Woodwell 2007;
Kazun 2016; Sirotkina & Zavadskaya 2019). Например, в условиях ухудшающейся
экономической ситуации, чтобы отвлечь внимание населения от экономических
проблем и сплотить страну вокруг руководства, режим может начать т. н.
«отвлекающую» войну (Oakes 2006: 454).
Однако, вторая группа исследователей ставит этот тезис под сомнение. Вопервых, доказательств существования феномена «rally around the flag» в России не
так много (Frye 2019). Во-вторых, на фоне ухудшения экономической ситуации
россияне демонстрируют всё меньшую склонность нести экономические издержки
продолжающейся конфронтации с Западом (Sherlock 2019).
До последнего времени влиянию экономической ситуации в России на
внешнеэкономические предпочтения россиян было посвящено мало научных работ.
Данное исследование призвано заполнить этот пробел. Я провела
экспериментальный опрос (survey experiment) в России, чтобы измерить, как
меняются внешнеполитические предпочтения респондентов, которым была
предоставлена информация об ухудшающейся экономической ситуации в стране, в
сравнении с теми, которым была предоставлена информация об улучшении
экономической ситуации. Результаты экспериментального опроса показывают, что
респонденты, которым была предоставлена информация об ухудшающейся
экономической ситуации в России, менее склонны поддерживать агрессивный
внешнеполитический курс российских властей. В их глазах социальные расходы
(«масло») получают приоритет над военными расходами («пушки»). Полученные
результаты говорят о том, что по мере ухудшения экономической ситуации недоверие
россиян к милитаристской риторике властей будет нарастать. Это может ограничить
возможности Кремля смещать внимание населения с внутренних проблем на
внешние с помощью агрессивной внешнеполитической риторики.
2. Экономика и внешнеполитические предпочтения
Исследователи феномена увеличения поддержки национальных лидеров на фоне
внешних угроз и кризисных ситуациях часто утверждают, что политики способны
обеспечить себе высокую поддержку даже в экономически неблагополучные времена,
переводя внимание населения с внутренних проблем на внешние угрозы (Losman
1979; Pape 1997). Придумав «внешнюю» угрозу нации, политики добиваются
сплочения населения перед лицом предполагаемого врага (феномен объединения
населения вокруг национального лидера во время кризисных ситуаций, которому
дано название «rally around the flag»). Особенно склонны использовать такой метод
поднятия рейтинга те лидеры, чей рейтинг стагнирует или падает (Coser 1956; Simmel
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1955; Woodwell 2007). Соответственно, при прочих равных, можно предположить, что
в периоды международных конфликтов избиратели будут меньше склонны обращать
внимание на внутриэкономические проблемы и будут давать экономической ситуации
в стране более благоприятную оценку, чем в мирное время (Parker 1995). Часть
проведенных в России исследований подтверждают такой вывод. Например,
Сироткина и Завадская (2019) показали, что рейтинг Путина выше среди тех
респондентов, которым кроме информации об ухудшающейся экономической
ситуации в стране также напоминают про присоединение Крыма. В последнем случаи
поддержка Путина почти удваивается.
Но альтернативные исследования показывают, что общественное мнение
существенно ограничивает арсенал внешнеполитических возможностей, которыми
располагают политические лидеры (Fearon 1994). В демократических странах участие
страны в вооруженном конфликте дорого обходится политикам и, если конфликт
выглядит необоснованным, они часто проигрывают выборы (Levendusky & Horowitz
2012; Morgan & Schwebach 1992; Potter & Baum 2010). Хотя в демократических
странах электоральная стоимость участия в военных конфликтах обходится
политикам дороже, авторитарные лидеры тоже (хотя бы отчасти) зависят от
изменений общественного мнения: их выживание и политический успех как минимум
частично определяются уровнем поддержки населения (Hale 2011; Svolik 2012; Guriev
&Treisman 2019). Соответственно, хотя в демократических странах реакция
населения на ухудшение экономической ситуации будет более жёсткой, подобную
динамику можно наблюдать и в странах с автократическими режимами.
Исследования, изучавшие связь между личной экономической ситуацией и
поддержкой военных конфликтов, показали, что поддержка военных программ и
инициатив, как правило, выше среди обеспеченных слоёв населения (Converse &
Schuman 1970; Patchen 1970). Например, во время войны во Вьетнаме наибольшая
поддержка участия США в военном конфликте была именно среди материально
обеспеченных американцев (Burris 2008). Рассматривая это явление в контексте
ситуации в России, Юдина (2015) показывает, что эффект единения вокруг
национального лидера после аннексии Крыма был в значительной мере связан с
положительной оценкой собственного финансового положения среди россиян. Хейл
(2018) на проведенном в России экспериментальном опросе показал, что ухудшение
личной экономической ситуации значительно ослабляет положительный эффект
присоединения Крыма на поддержку Путина. Хейл и Алексеев (2020) также провели
экспериментальный опрос, который показал, что информация об экономических
трудностях, вызванных санкциями, снижает средний уровень доверия к Путину среди
респондентов (хотя этот эффект проявляет себя не так ярко на фоне огромного роста
его поддержки в связи с аннексией Крыма, которая, собственно, и привела к
появлению экономических санкций).
Меньшее число исследований посвящено изучению влияния оценок
макроэкономической ситуации на внешнеполитические предпочтения. Томз и Викс
(2013) провели опрос, в ходе которого спрашивали респондентов об их готовности
поддержать участие США в вооруженном конфликте, если вероятность военных,
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экономических и дипломатических потерь для страны будет более 50%. Опрос выявил
негативное, пусть и статистически незначительное, влияние этих факторов на
поддержку военного вмешательства. Стойчефф и Нисбет (2016) выяснили, что
участники, которым перед вопросом о вторжении в Крым дали более
«милитаристский» подготовительный блок вопросов, выказывали большую поддержку
участию в вооруженном конфликте, чем те респонденты, которым сначала задали
вопросы, наводящие на размышления об экономической, военной и дипломатической
цене вторжения на Крымский полуостров.
В современном мире государства все активнее прибегают к непрямым методам
распространения своего влияния, используют нестандартные «гибридные» подходы
(непрямые войны с использованием «прокси»-сил и поставками оружия, активные
мероприятия) (Snegovaya 2015; Jennings, Fox, & Taliaferro 2018). Поэтому
исследования внешнеполитических предпочтений избирателей в условиях
экономического кризиса не должны ограничиваться изучением поддержки прямого
военного вторжения. В данном исследовании я концентрируюсь на том, как
поддержка пропагандируемых российскими властями милитаристских установок
среди россиян зависит от оценок экономической ситуации. Ухудшение
экономической ситуации должно существенно снижать поддержку милитаристских
установок среди россиян. Однако количественные исследования этого вопроса до
последнего времени отсутствовали.
3. Милитаристские установки, распространяемые Кремлем и основные гипотезы
Ситуация в России позволяет исследовать, как внешнеполитические предпочтений
населения связаны с оценкой экономической ситуации в электоральных автократиях.
Аннексия Крыма привела к патриотическому единению и консолидации россиян
вокруг милитаристских нарративов, распространяемых Кремлем. Соответственно,
поддержка российских властей взлетела до небес (Rogov 2016). Но по мере того, как
последовавшая стагнация экономики становилась все более заметной,
внешнеполитические предпочтения россиян стали меняться (Sherlock 2019).
Более десяти лет Кремль продвигал идею о возрожденной России при Путине,
великой державе, которая находится в окружении сил зла и противостоит
многочисленным внешним угрозам (Sherlock 2019). Такая риторика требовалась,
чтобы вызвать патриотический энтузиазм среди россиян и укрепить внутреннюю
власть президента Путина, его агрессивный внешнеполитический курс. Она также
помогала ослабить политических оппонентов Кремля и скрыть социальные и
экономические потери, вызванные злоупотреблениями и ошибками авторитарной
власти (Trenin 2013; McFaul 2018). Для достижения поставленной цели
пропагандистская машина Кремля внушала российскому обществу веру во
враждебность Запада, которая угрожает возрожденной России. Контролируемое
властью телевидение и учебники по истории все активнее пропагандировали
патриотические и националистические темы (Pomerantsev & Weiss 2014; TsyrlinaSpady & Lovorn 2015; Sherlock 2019).
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Особое внимание уделялось необходимости наращивания военной мощи
России (увеличение военных расходов, возрождение военно-промышленного
комплекса) в свете враждебной международной обстановки (Sperling 2003).
Идеологические установки Кремля также «милитаризовали» и другие сферы жизни
россиян: потребительские войны, «газовые» войны, информационные войны,
культурное противостояние, споры, связанные с трактовкой исторических событий
(Pomerantsev & Weiss 2014; Shevtsova 2015). Подобная идеологическая обработка
привела к тому, что общественное мнение в России приобрело значительный
милитаристский уклон (Kolesnikov 2015).
Еще одним довольно заметным явлением стало формирование нового
восприятия российской идентичности, пропаганда облика великого государства,
которое способно противостоять предполагаемым бесчинствам США, мировой
сверхдержавы, на международной арене. Государственная пропаганда достигла
своего пика после включения Крыма в состав Российской Федерации. Во время
выступления в Крыму в марте 2014 года, Путин постоянно ссылался на историческую
память и статус великой державы, вспоминая о блистательных успехах российской
армии на полуострове и обращая особое внимание на важную роль Севастополя в
отстаивании Россией своей стратегической независимости (Laruelle 2014). Согласно
такой его трактовке, Соединённые Штаты одержали временную победу,
воспользовались ситуацией, которая сложилась после развала Советского Союза, и
временной утратой Россией великодержавного статуса. Соединённые Штаты
предпринимали попытки воспрепятствовать возвращению России на мировую арену
в качестве великой державы, чтобы не допустить появления противовеса
американскому доминированию в системе международных отношений (Radin et al.
2019).
Аннексия Крыма помогла Кремлю обосновать проводимую военнопатриотическую мобилизацию населения страны. После аннексии Крыма,
идеологические установки, продвигаемые Кремлем, вызвали широкий отклик у
россиян. Причем большинство оценивало успехи во внешней политике как главное
достижение властей (Gerber 2015). Поддержка агрессивных действий Кремля на
международной арене (вторжение в Украину, противостояние с Западом) росла за
счет способности российских властей мобилизовать патриотическое воодушевление
среди россиян. Социологические опросы Левада-Центра показывают, что сразу после
присоединения Крыма большинство россиян утверждали, что Россия является
великой державой, и демонстрировали готовность пожертвовать собственным
экономическим благополучием в пользу сохранения Россией великодержавного
статуса (Levada Center 2015).
Некоторые исследователи России на тот момент даже утверждали, что
аннексия Крыма позволила Кремлю создать новый «социальный контракт» на основе
идеологической установки, что Россия является возрожденной великой державой,
призванной нейтрализовать пагубное влияние Соединённых Штатов в мире (Sherlock
2019):
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Господин Путин переписал «социальный контракт» в России. Если ранее его
основой было экономическое процветание, то теперь — геополитический
статус. Если падение экономики — это та цена, которую должны заплатить
россияне, чтобы Россия могла противостоять Западу, то пусть так и будет.
(Guriev 2016)

Но такие рассуждения не учитывали экономическую ситуацию в России. Вооруженный
конфликт в Украине был начат на фоне относительно стабильной экономической
ситуации. А в последующие годы из-за совокупного влияния падения мировых цен на
нефть и введения экономических санкций экономическое благополучие России
значительно пошатнулось. Указанные факторы привели к уменьшению иностранных
инвестиций, оттоку капитала и падению реальных доходов граждан (Gurvich &
Prilepskiy 2015; см. Рисунок 1).
Рисунок 1. Динамика реальных располагаемых доходов с 2014 по 2018 год
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Одновременно с ухудшением экономической ситуации начали меняться и
внешнеполитические предпочтения населения. В последовавшие за аннексией Крыма
годы россияне выражали все меньшую готовность нести экономические тяготы,
вызванные эскалацией противостояния с Западом. Исследования демонстрируют
снижение поддержки населением агрессивной внешней политики и вторжения в
соседние страны, будь то вызвано противостоянием с США или необходимостью
защиты русскоязычного населения от предполагаемой дискриминации за рубежом
(Sherlock 2019). Все больше россиян хотело от властей улучшения внутренней
социально-экономической ситуации, а не демонстрации «жесткой силы». Например,
опрос, проведенный Российской Академией Наук (РАН) в 2014 году (Kommersant
2018), показал, что большинство россиян (67%) на тот момент ассоциировали
великодержавный статус главным образом с «военной мощью», и только 47% — с
социальной справедливостью. Но уже четыре года спустя, в 2018 году, сходный опрос
показал, что только 49% россиян ассоциируют статус великой державы с военной
мощью, а большинство, 51%, связывали его с социальной справедливостью
(Kommersant 2018). В 2019 году большинство россиян утверждали, что первой и самой
главной задачей правительства должно стать решение проблемы ухудшения
материального положения граждан, роста цен и уменьшения эффективности работы
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системы социального обеспечения, а не война в Сирии, противостояние с Западом и
Украиной (Levada Center 2019). Опрошенные россияне не ставили под сомнение
важность модернизации вооруженных сил, но выражали недовольство тем, что
внешняя политика привела к стагнации экономики, снижению доходов населения
(Levada Center 2019).
Другими словами, имеющиеся данные указывают на существование прямой
связи между ухудшением экономической ситуации и изменениями во
внешнеполитических предпочтениях россиян. Таким образом, мы можем
сформулировать следующую гипотезу:
Гипотеза 1: Информация об ухудшающейся экономической ситуации в
стране, снижает поддержку агрессивного внешнеполитического курса
властей среди россиян
Данные обычных опросов, приведенные выше, не позволяют установить
причинно-следственную связь и оценить, насколько сильно именно восприятие
экономической ситуации сказывается на внешнеполитических предпочтениях
россиян. Другие факторы (например, уменьшение влияния патриотической
пропаганды и пр.) тоже могут играть существенную роль. Экспериментальный опрос
позволяет ответить на этот вопрос. При таком дизайне исследования респонденты
случайным образом распределяются в две группы, одной из которых предоставлена
информация об ухудшении экономической ситуации («воздействие»), а вторая,
контрольная группа используется для сравнения, чтобы в дальнейшем оценить
влияние этого воздействия на искомые переменные (Siedler and Sonnenberg 2010). Во
время эксперимента, респондентам предлагали прочесть новостные статьи об
экономической ситуации в России. Результаты показали, что изменение восприятия
экономической ситуации в стране оказывает влияние на внешнеполитические
предпочтения россиян в соответствии с описанной выше логикой.
3.1. Материалы и методы
Для оценки влияния экономических ожиданий на внешнеполитические
предпочтения россиян я провела экспериментальный опрос в России в период с 17
по 28 июня 2019 года. Онлайн-опрос был проведен российским Центром
независимых социологических исследований, одним из самых уважаемых центров по
изучению общественного мнения в России. Выборка из 1203 участников была
случайным образом поделена на три группы.
Участники в контрольной группе не получали никакой дополнительной
информации. А участникам двух других групп были предоставлены короткие
новостные отрывки про общее состояние экономики в России (см. Приложение I).
Респонденты в «негативной» группе, на которых сфокусировано наше исследование,
получали информацию об ухудшающейся экономической ситуации в стране.
Участники «позитивной» группы, наоборот, получали информацию об улучшающейся
экономической ситуации в стране. Эта группа была создана для дополнительного
сравнения, на случай если негативное экономическое воздействие не окажет
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достаточно сильного влияния на оценки респондентов из контрольной группы из-за
их осведомленности о плохом состоянии российской экономики (Middleton 2011).
Из этических и методологических соображений обе группы получали
информацию из реальных новостных источников, предоставленная респондентам
информация походила на обычную новостную заметку. Обе группы получали
практически идентичные новостные заметки с незначительно измененными
формулировками (для более подробной информации - см. Приложение I). Например,
я использовала термин «реальные доходы населения» в статьях для «негативной»
группы, вместо термина «реальные зарплаты», который я использовала для
«позитивной» группы. Или термин «экономический рост» вместо термина «индекс
объема производства».
Анализ результатов проводился на основе двух комбинаций описанных выше
групп. Во-первых, ответы, полученные от участников «негативной» группы,
сравнивались с ответами контрольной группы, не получившей никакого воздействия.
Во-вторых, ответы «негативной» группы, сравнивались с ответами «позитивной»
группы, получившей информацию про улучшающуюся экономическую ситуацию в
стране (исходя из предположения, что предоставленная информация повлияет на
ответы респондентов из этих групп диаметрально противоположным образом). Во
втором случае («негативная» против «позитивной» группы) отличие между ответами
респондентов из двух групп должна была оказаться более существенной.
3.2. Результаты

Эффективность воздействия
Вопрос на проверку эффективности воздействия был задан в конце опроса:
Какой вы видите динамику экономической ситуации в России с начала
этого года?
-

существенно ухудшилась

-

несколько ухудшилась

-

несколько улучшилась

-

существенно улучшилась

Результаты
проверки
эффективности
воздействия
на
восприятие
экономической ситуации в стране среди исследуемых групп приведены на Рисунке 2.
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Рисунок 2. Проверка эффективности воздействия. Коэффициенты МНК регрессии,
90%-ный доверительный интервал

Модели без контрольных переменных. Стандартные ошибки, кластеризованные по региону
проживания респондента. Пунктирная линия соответствует сравнению «негативной» группы с
контрольной группой; сплошная линия соответствует сравнению «негативной» группы с отрицательным
штрихом и группой с положительным штрихом.

Как свидетельствуют результаты, приведенные на Рисунке 2, в обоих случаях
воздействие оказало значительное влияние на восприятие участниками
экономической ситуации в России. Оценки экономики оказалась намного хуже у
участников группы, получившей информацию про ухудшающуюся экономическую
ситуацию в стране (по сравнению с участниками контрольной группы, и группы,
которая получала информацию об улучшающейся экономической ситуации). В
соответствии с ожиданиями, результаты проявились более отчетливо при сравнении
«негативной» и «позитивной» групп (нежели в сравнении «негативной» и контрольной
групп).

Пушки и масло
Для изучения внешнеполитических взглядов в контексте дихотомии «пушки
против масла», я задала респондентам ряд вопросов, которые наиболее часто
используются известными российскими центрами по изучению общественного
мнения (например, Левада-Центром) в этом контексте. Вопросы задавались в
случайной последовательности (чтобы избежать влияния эффекта порядка).
Скажите, пожалуйста, в какой мере вы согласны или не согласны
со следующим утверждением:
«Мы должны тратить на оборону больше, даже если это создаст
проблемы для нашего экономического развития». [1-полностью не
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согласен; 2-скорее не согласен; 3-скорее согласен; 4 -полностью
согласен.]
«Внутренние экономические проблемы России сейчас серьезнее
внешних угроз». [1-полностью не согласен; 2-скорее не согласен; 3скорее согласен; 4 -полностью согласен.]
«Для России сейчас важнее быть экономически развитой страной,
чем сильной в военном отношении». [1-полностью не согласен; 2скорее не согласен; 3-скорее согласен; 4 -полностью согласен.]
Основной анализ проводился с помощью метода наименьших квадратов (МНК)
с включением контрольных переменных, в том числе пол респондентов, их возраст,
уровень образования и доходов и без них (см. Таблицы 3-4 в Приложении). Оценка
робастности полученных результатов проводилась с помощью бинарной и
ординальной пробит-моделей с контрольными переменными и без них (см. Таблицы
9-10 в Приложении).
Чтобы упростить интерпретацию результатов, коэффициенты, полученные с
помощью МНК регрессии, изображены графически на Рисунке 3. Эти данные
построены на основе оценки линейной зависимости объясняемой переменной от
бинарной переменной воздействия. Точками на графике указана средняя величина
эффекта воздействия, а «усы» обозначают 90%-ный доверительный интервал.
Пунктирная линия обозначает сравнение ответов участников «негативной» группы с
ответами участников контрольной группы. Сплошная линия обозначает сопоставление
ответов респондентов из «негативной» группы с ответами респондентов из
«позитивной» группы.
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Рисунок 3. Влияние информации об ухудшающейся экономической ситуации на
внешнеполитические предпочтения респондентов (вопросы, касающиеся дихотомии
«пушки-масло»)

Коэффициенты регрессии OLS, 90%-ный доверительный интервал. Модели без контрольных
переменных. Стандартные ошибки, кластеризованные по региону проживания респондента.
Пунктирная линия соответствует сравнению «негативной» группы с контрольной группой; сплошная
линия соответствует сравнению «негативной» группы с «положительной» группой

Анализ полученных результатов подтверждает Гипотезу I. Ответы участников
«негативной» группы в большинстве случаев значительно отличаются от ответов
респондентов из контрольной группы. Результаты проявляются еще более отчетливо,
если сравнивать «негативную» группу с «позитивной», а не с контрольной группой.
В частности, при получении информации об ухудшении экономической
ситуации, участники были менее склонны поддерживать увеличение расходов на
оборону, если это может создать препятствия для экономического развития. В Таблице
4 (см. Приложение) отражено снижение поддержки расходов на оборону на 0,1 пункта
по шкале от 1 до 4, то есть порядка 3%. Кроме того, участники «негативной» группы
были более склонны соглашаться с тезисом, что внутренние экономические проблемы
России сейчас серьезнее внешних угроз. Изменение в ответах между группами
составило 0,1 пункта по шкале от 1 до 4, или около 3%. Наконец, участники
«негативной» группы также отдали предпочтение высокому уровню жизни в России в
противовес наращиванию военной мощи (изменение составило около 0,05 пункта по
шкале от 0 до 1, или около 5%, см. Таблицу 4).

Великая держава
Для изучения другого популярного внешнеполитического концепта, широко
распространяемого кремлевской пропагандой —великодержавного статуса России, я
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включила в исследование несколько дополнительных вопросов. Они были
сформулированы на основе вопросов, наиболее часто использующихся известными
российскими центрами по изучению общественного мнения (например, ВЦИОМ и
Левада-Центром). Вопросы задавались в случайной последовательности для
минимизации эффекта порядка.
Как вы думаете, является ли Россия сегодня великой державой? [1 определенно нет; 2 -скорее нет; 3 - скорее да; 4 - определенно да.]
Для великой державы важнее иметь развитую современную экономику
или мощные вооруженные силы? [- иметь мощные вооруженные силы; 1иметь развитую современную экономику].
Для того, чтобы повторить упомянутое выше исследование РАН, я также
попросила участников выбрать то, чего, по их мнению, необходимо добиться России,
чтобы стать великой державой. Респондентам предложили десять вариантов ответа
(на выбор):
Чего должна добиться Россия, чтобы считаться великой державой? (не
более 2-х вариантов):
-

Иметь развитую современную экономику

-

Иметь мощные вооруженные силы

-

Обеспечить высокий уровень благосостояния граждан

-

Развивать науку, внедрять высокие технологии

-

Стать мировым центром влияния, способным регулировать
международные конфликты

-

Получить контроль над территориями, ранее входившими в
состав России и СССР

-

Возродить высокий уровень русской культуры и национального
духа

-

Стать ведущим государством в области энергетики

-

Стать «цивилизационным» мостом между Европой и Азией, между
развитыми странами и «третьим миром»

-

Соблюдать нормы демократии и прав человека, принятые в
цивилизованном мире

Для упрощения интерпретации результатов, на Рисунке 4 разница в ответах на
этот вопрос между разными группами респондентов отображена графически (см.
также Таблицы 5 и 7 в Приложении). Для оценки робастности: приведены бинарная
пробит-модель и ординальная пробит-модель с включением контрольных
переменных и без (см. Таблицы 11 и 13 в онлайн-приложении).
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Рисунок 4. Влияние информации об ухудшающейся экономической ситуации на
внешнеполитические
предпочтения
респондентов
(вопросы,
касающиеся
великодержавного статуса России)

Коэффициенты регрессии OLS, 90%-ный доверительный интервал. Модели без контрольных
переменных. Стандартные ошибки, кластеризованные по региону проживания респондента.
Пунктирная линия соответствует сравнению «негативной» группы с контрольной группой; сплошная
линия соответствует сравнению «негативной» группы с «положительной» группой.

Результаты соответствуют исходным ожиданиям. Участники «негативной»
группы оказались менее склонны верить в то, что Россия является великой державой,
по сравнению с участниками контрольной и «позитивной» групп. Информация об
ухудшающейся экономической ситуации в стране также повысила число ответов, что
главным приоритетом для государства должно стать развитие современной
экономики, а не увеличение военной мощи. Мнения участников контрольной и
«позитивной» групп отличались статистически значимо.
Разница во ответах особенно заметна при сравнении результатов группы с
негативным информационным воздействием, и группы, получившей информацию об
улучшении экономики. Данные, которые приведены в Таблице 7 (см. Приложение),
свидетельствуют, что при получении информации об ухудшении экономической
ситуации, респонденты были менее склонны считать Россию великой державой (эта
оценка снизилась на 0,15 пункта по шкале от 1 до 4, около 5% диапазона шкалы). То
есть участники эксперимента считали развитую современную экономику более
важным фактором для достижения Россией статуса великой державы, чем мощные
вооруженные силы (падение показателя составило 0,04 пункта по шкале от 0 до 1, или
около 4%).
Наконец, на Рисунке 5 представлены ответы на вопрос, чего должна добиться
Россия, чтобы считаться великой державой (Таблицы 6 и 8 Приложения содержат
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данные МНК регрессий, а Таблицы 12 и 14 — данные пробит-регрессий,
соответственно).
Рисунок 5. Влияние информации об ухудшающейся экономической ситуации на
внешнеполитические предпочтения респондентов (ответ на вопрос: «Чего должна
добиться Россия, чтобы считаться великой державой?»)

Коэффициенты регрессии OLS, 90%-ный доверительный интервал. Модели без контрольных
переменных. Стандартные ошибки, кластеризованные по региону проживания респондента.
Пунктирная линия соответствует сравнению «негативной» группы с контрольной группой; сплошная
линия соответствует сравнению «негативной» группы с «положительной» группой.

Результаты во многом перекликаются с теми, что были получены в ходе
предыдущего анализа. Рисунок 5 демонстрирует значительное снижение поддержки
мощных вооруженных сил среди участников «негативной» группы, получивших
информацию об ухудшающейся экономической ситуации в стране (в сравнении с
участниками других групп). Например, из Таблицы 8 (Приложение) следует, что
воздействие привело к падению уровня поддержки мощных вооруженных сил на 0,06
пункта (около 6%). Я также обнаружила снижение числа тех, кто верит в
необходимость для России «стать мировым центром влияния, способным
регулировать международные конфликты», чтобы считаться «великой державой».
Данные Таблицы 8 свидетельствуют о снижении числа сторонников этого тезиса на
0,05 пункта (на 5%) среди тех, кто получил информацию об ухудшении экономической
ситуации в России.
Рисунок 5 также свидетельствует об увеличении числа тех, кто верит в
необходимость развитой современной экономики для достижения Россией
великодержавного статуса среди участников «негативной» группы в сравнении с
двумя другими группами. В этой группе также выросло число респондентов,
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считающих важной способность государства обеспечить высокий уровень жизни
граждан. Но эти результаты не являются статистически значимыми.
В целом, полученные результаты подтверждают Гипотезу I. Информация об
ухудшающейся экономической ситуации в стране существенно снижает поддержку
экспансионистской внешней политики среди участников исследования. Респонденты
в
«негативной»
группе
менее
склонны
поддерживать
агрессивные
внешнеполитические установки, связанные с милитаризацией страны и
великодержавной идеологией.
4. Заключение и последующие шаги
В данном исследовании я обнаружила значительное влияние оценки экономической
ситуации в стране на внешнеполитические предпочтения респондентов. Получив
информацию об ухудшающейся экономической ситуации, участники эксперимента
были склонны отдавать приоритет социальным расходам и экономическому росту, а
не расходам на оборону, уменьшалась их вера в то, что Россия является великой
державой.
Результаты проявляются более отчетливо при сравнении ответов участников
«негативной» группы с участниками «позитивной» группы, получившей информацию
об улучшающейся экономической ситуации в стране, нежели чем при сопоставлении
с контрольной группой. Среди прочего, это может означать, что в случае улучшения
макроэкономической ситуации, общественное мнение может измениться в
противоположном направлении, в сторону большей поддержки агрессивной внешней
политики.
Подведем итоги. Данное исследование устанавливает прямую зависимость
между информацией об ухудшении экономики и меньшей склонностью россиян
поддерживать милитаристские установки. Данные результаты согласуются с более
ранними исследованиями, которые описывают россиян, как вполне рациональных
избирателей, чей уровень поддержки властей зависит от их ретроспективных оценок
экономической ситуации в стране.
Стоит упомянуть о границах интерпретации результатов этого исследования.
Во-первых, величина обнаруженного эффекта колеблется в пределах 3-6%, в
зависимости от переменной. И, в большинстве случаев, доверительный интервал
полученных оценок составляет всего 90%. Хотя интернет-эксперименты обычно
занижают эффект воздействия в сравнении с оффлайн-экспериментами (Krantz &
Dalai 2000), при интерпретации результатов стоит учитывать не очень большой размер
обнаруженных эффектов. В частности, хотя мое исследование и демонстрирует, что
участники «негативной» группы намного меньше склонны поддерживать агрессивные
внешнеполитические метанарративы, остается неясным: достаточно ли силен этот
эффект, чтобы побороть влияние феномена объединения вокруг лидера, «rally around
the flag». Недавние исследования, использовавшие оффлайн-эксперименты для
изучения влияния санкций на общественное мнение в России (Frye 2019; Alexseev &
Hale 2020; Sirotkina & Zavadskaya 2020), обнаружили, что эффект аннексии Крыма был
_____________________________________________
№ 1(17), 2021

197

IDEOLOGY AND POLITICS JOURNAL
© 2021 Foundation for Good Politics ISSN 2227-6068

сильнее негативного влияния экономических санкций, как минимум в 2015-17 годы,
когда эти исследования проводились. Мое исследование показывает эффект
ухудшающейся макроэкономической ситуации на ослабление поддержки
агрессивной внешней политики. Но по-прежнему неясно, достаточно ли этого эффекта
для подавления эффекта «rally around the flag» (и экспансионистских амбиций
российского руководства на международной арене).
Второе ограничение моего исследования связано с тем, что я использовала
несколько формулировок, которые явно демонстрируют связь между внешней
политикой и экономикой (например, ««Мы должны тратить на оборону больше, даже
если это создаст проблемы для нашего экономического развития» или «Для великой
державы важнее иметь развитую современную экономику или мощные вооруженные
силы?»). Соответственно, выводы из полученных результатов применимы только к тем
вопросам внешней политики, которые в глазах россиян окажут негативное влияние на
внутриэкономическую ситуацию. Во второй части моего исследования я попыталась
обойти данные ограничения, задав респондентам вопросы, которые не содержат
явной отсылки к экономическим издержкам обсуждаемых внешнеполитических тем:
«Как вы думаете, является ли Россия сегодня великой державой?» и «Чего должна
добиться Россия, чтобы считаться великой державой?». Ответы на оба вопроса
подчиняются той же закономерности, которую продемонстрировали и другие
формулировки вопросов: участники «негативной» группы намного мене склонны
поддерживать агрессивные внешнеполитические метанарративы.
Будущие исследования должны продолжить изучение данных вопросов,
желательно измеряя влияние восприятия экономической ситуации на
внешнеполитические предпочтения с помощью оффлайн-экспериментов (вместо
интернет-экспериментов) и с использованием вопросов о поддержке агрессивной
внешней политики без прямой увязки с состоянием экономики. Такой подход
позволит установить более четкую связь между восприятием экономики
респондентами и поддержкой агрессивной внешней политики.
Примечания
1. Вслед за воздействием (статьи с информацией о состоянии экономики) участникам
обеих экспериментальных групп были заданы два вопроса о содержании статьи с
целью оценить, поняли ли они содержание статьи, и насколько она заслуживает
доверия в их глазах. Во время этих вопросов саму статья оставалась на экране (в
сокращенной форме, с возможностью расширения полного обзора при нажатии на
нее). Вопросы формулировались следующим образом: «Как вы поняли содержание
прочитанного отрывка из статьи?»; «Насколько интересным вам показалось
содержание данного отрывка из статьи?».
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ПОСТРАДЯНСЬКИЙ УКРАЇНСЬКИЙ РАДИКАЛЬНИЙ СУВЕРЕНІЗМ
У ПОРІВНЯЛЬНІЙ ПЕРСПЕКТИВІ:
УЛЬТРА-НАЦІОНАЛІСТИЧНІ ПАРТІЇ ТА ЕТНОЦЕНТРИЧНЕ НЕГРОМАДЯНСЬКЕ
СУСПІЛЬСТВО
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Анотація: Партійно-політичний ультра-націоналізм був у виборчому відношенні
поки надзвичайно слабким в пострадянській Україні. Три основні політичні сили, ВО
«Свобода», «Правий сектор» і «Національний корпус», незважаючи на їхню зрослу
публічність і зростаючі загально націоналістичні настрої серед населення України,
залишились політично маргінальними після Євромайдану 2013–2014 років. Ні втрата
Криму, ні війна на Донбасі не підвищили електоральну підтримку радикальних
націоналістичних угруповань. Однак в умовах триваючої «гібридної війни» Росії проти
України ультраправі активісти, іноді пов'язані з ультра-націоналістичними
політичними партіями, отримали більше визнання в українському суспільстві з 2014
року. Діяльність антидемократичних неурядових організацій та їхня періодична
співпраця з українською державою вимагають ретельного моніторингу. У цій статті
дається огляд розвитку право-радикального політичного спектру України до і після
«Революції гідності». У виносках наводиться більшість відповідної наукової
літератури на цю тему українською, англійською, російською та німецькою мовами.

Ключові слова: ультра-націоналізм, Україна, правий радикалізм, нецивільне
суспільство
ПОСТСОВЕТСКИЙ УКРАИНСКИЙ РАДИКАЛЬНЫЙ СУВЕРЕНИЗМ
В СРАВНИТЕЛЬНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ:
УЛЬТРАНАЦИОНАЛИСТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ И ЭТНОЦЕНТРИЧНОЕ НЕГРАЖДАНСКОЕ
ОБЩЕСТВО
Андреас Умланд
Национальный университет «Киево-Могилянская академия»
ORCid: 0000-0001-7916-4646

Аннотация: Партийно-политический ультранационализм был в избирательном
отношении пока необычайно слабым в постсоветской Украине. Три основные
политические силы, ВО «Свобода», «Правый сектор» и «Национальный корпус»,
несмотря на возросшую общественную известность и растущие националистические
настроения среди населения Украины, остались политически маргинальными после
Евромайдана 2013–2014 годов. Ни потеря Крыма, ни война на Донбассе не повысили
электоральную поддержку радикальных националистических группировок. Однако в
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условиях продолжающейся «гибридной войны» России против Украины ультраправые
активисты, иногда связанные с ультранационалистическими политическими
партиями, получили большее признание в украинской общественности с 2014 года.
Деятельность антидемократических неправительственных организаций и их
периодическое сотрудничество с украинским государством требуют тщательного
мониторинга. В этой статье дается обзор развития праворадикального
политического спектра Украины до и после «Революции достоинства». В
библиографии приводится большинство соответствующей научной литературы на
эту тему на украинском, английском, русском и немецком языках.

Ключевые

слова:

ультранационализм,

Украина,

правый

радикализм,

негражданское общество
Введение
Как и в политических ландшафтах других стран, проявления суверенизма можно
найти в идеологиях самых разных политических сил Украины. Эта статья касается
только тех украинских партий, группировок и политиков, которые ввиду своего
радикального национализма — а не исходя из других мировоззренческих
предпосылок — имеют явную тенденцию к суверенизму. Фактическое
антизападничество
и
практический
изоляционизм
украинских
ультранационалистических групп иногда, правда, скорее имплицитные, чем
эксплицитные. Радикальные националисты Украины частично объявляют, что готовы
к вхождению Украины в международные организации и даже к сопутствующему
сокращению суверенитета украинского национального государства.
Однако, такая формальная готовность к вступлению в западные и европейские
структуры (если она, по сути, вообще существует) находится в противоречии к
базовыми установлениям этих партий. Например, поддержка в сентябре 2014 года
тогдашней парламентской фракции партии «Свобода» (о ней подробнее — ниже)
ратификации украинского Соглашения об ассоциации с ЕС было, на самом деле,
неоднозначным явлением. Это единогласное голосование свободовцев в
однопалатном национальном законодательном органе Украины, Верховной Раде, за
ассоциацию было на самом деле противоречиво. Выраженно антропоцентричные, всё
более супранациональные и частично космополитические ценности и установки ЕС не
совпадают с этноцентричными и нациократическими идеалами европейских правых
экстремистов — в том числе и их украинской составляющей. ЕС не задуман как альянс
«белой расы» и/или христианских наций; он никогда не являлся всего лишь проектом
— в деголлевском смысле — «Европы отечеств».
Наоборот, Европейские сообщества, из которых вышел Евросоюз, возникли
после Второй мировой войны (как, впрочем, и Совет Европы и Западноевропейский
союз) не только как явно антифашистские и антиимперские, но и как имплицитно
антинационалистические, антиэксклюзивные и антисуверенистские проекты.
Универсалистские и инклюзивные аспекты послевоенного европейского проекта
выразился уже рано, например, в т. н. Анкарском договоре 1963 года, т. е. в
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соглашении об ассоциации между Турцией и Европейским экономическом
сообществе (предшественником ЕС). В Анкарском договоре была записана и до сих
пор содержится турецкая перспектива на будущее полное членство в ЕС — какой бы
далекой такая цель сегодня не казалась.
По этим и похожим причинам большинство ультранационалистических
группировок Европы — в том числе и большинство европейских партий, с которыми
«Свобода» сотрудничала до 2014 года — настроены более или менее критично по
отношению к ЕС. Частично они хотят фундаментально переформатировать, если не
распустить Евросоюз в его сегодняшнем виде. Кажущаяся однозначная поддержка
«Свободы» для украинской ассоциации с ЕС в 2014 году, на этом фоне, видимо, скорее
определена геополитическими мотивами, чем глубокой нормативной близостью
украинских радикальных националистов к идеалам европейской интеграции в том
виде, в котором она сегодня происходит.
Какую роль играли украинские праворадикальные партии в украинской
политике после 1991 года? Что изменилось и сохранилось в характере, проявлениях
и позиции радикального национализма в украинском обществе после Евромайдана
2013–2014 гг. как начало нового этапа в новейшей истории Украины? Эта статья
предcтавляет короткий обзор развития постсоветского украинского партийного и
«негражданского» ультранационализма со сравнительной точки зрения и в его
историческом
контексте.
Она
затрагивает
некоторые
электоральные,
организационные и поведенческие особенности и изменения сегодняшнего
украинского правого радикализма на фоне кардинальных изменений во внутренней
и внешней политике Украины последних семи лет. Местами статья сопоставляет
эволюцию партийного ультранационализма в Украине похожим явлениям в других
стран. В заключениях предлагается предварительная оценка сегодняшнего состояния
и возможных дальнейших перспектив украинского ультранационализма.
Электоральная слабость украинских правых радикалов
Вопреки международно распространённым стереотипам о современном украинском
национализме, этноцентричный суверенизм и правый экстремизм в независимой
Украине были и пока остаются относительно слабой общенациональной политической
силой (Umland 2008c). В частности на протяжении большей части постсоветской
украинской истории партийный ультранационализм — в отличие от организованного
умеренного и однозначно прозападного национализма — был, почти беспрерывно,
неуспешным на выборах национального уровня (Kulyk 1999; Kuzio 2007; 2013;
Umland 2013c; Umland et al. 2015; Nakhmanovych 2016; Vasylʹchuk 2018; Likhachov
2020).
За последние 30 лет украинское общество столкнулось с огромной социальной,
экономической и международной напряженностью (Dyczok 2000; Aslund 2009;
Lushnycky & Riabchuk 2009; D'Anieri 2010). Более того, националистические лозунги
приобрели во время избирательного восстания в Украине в 2004 году, которое стало
известно как «Оранжевая революция», известность и легитимность (Flikke & Kisselyov
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2006; McFaul & Aslund 2006; Wilson 2006; D'Anieri et al. 2007). Также «Революция
достоинства» 2013–2014 годов, хотя и была демонстративно проевропейской, тем не
менее имела аналогичные «национализирующие» эффекты (Shekhovtsov 2013e).
Кроме того, она предоставила широкие возможности для пропаганды крайне правых
групп, чьи представители и символы (флаги, наклейки, лозунги и т. д.) были видны не
только на площади Независимости Киева, но и во всей стране (Wilson 2014; Marples
& Mills 2015; Stepanenko & Pylynskyi 2015; Hale & Orttung 2016; Wynnyckij 2019). Хотя
они не были ни идеологически направляющими, ни политически доминирующими, ни
организационно решающими, радикальные этно-центристы являлись одной из
составных частей восстания, которое стало известно как «Евромайдан» (Risch 2015;
Shekhovtsov 2015; Likhachov 2018).
С 2014 года важным, если не самым главным фактором, который повысил
восприимчивость украинского общества к различным формам национализма, включая
его радикальные формы, стало военное нападение России на Украину (Toal 2016;
Wood et al. 2016; Beichelt & Worschech 2017; Kuzio & D’Anieri 2018; Soroka &
Stepniewski 2018; Averre & Wolczuk 2019; D’Anieri 2019). Инициированный Москвой
«вооруженный
конфликт»
на
Донбассе
является
«делегированной
межгосударственной войной» России против Украины (Hauter 2019). Можно
предположить, что создание благодатной почвы для политической радикализации и
этноцентричной мобилизации патриотических частей — и, таким образом,
разложение — украинской политической нации была и есть одной из инструментов
многогранной «нелинейной» или «гибридной» российской войны против
постмайданной Украины (Hosaka 2019; Mykhnenko 2020).
И действительно, внутри-украинское противостояние о том, как адекватно
реагировать на действия Кремля, продолжает разделять украинский политикум и
открывает точки входа в общенациональный политический дискурс для экстремистов
(Umland 2016b). Но в отличие от Италии и Германии в 1920-х годах или Сербии и
России в 1990-х годах, огромные утраты страны, связанные с проигранной горячей
или «холодной» войной (т.е. потери жизней, здоровья, территорий, доходов,
сбережений, инфраструктуры и т. д.), несмотря на свои значимые размеры в Украине,
до сегодняшнего дня не привели к созданию мощного украинского
ультранационалистического движения (Bakic 2013; Stojarová 2016; Kailitz & Umland
2017; Kailitz & Umland 2019). С другой стороны, в то время как крайне правые партии
остались политически слабыми, радикально националистические политики и
этноцентричные НПО стали к началу 2021 года более публичными, чем десять лет
тому назад.
Различные действия Кремля против украинского государства до и после
Евромайдана являются основными, но не единственными определяющими факторами
для распространения правого экстремизма в современной Украине (Likhachev 2018b).
Социологи уже давно сообщали о значимом распространении ксенофобских
настроениях среди населения Украины, которые с течением времени только росли
(Panina 2006; Paniotto 2008). Кроме того, существовал и существует широкий спектр
радикально националистических концепций, теорий заговора и этноцентричных идей,
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уходящих корнями как в досоветскую и советскую, так и в раннюю постсоветскую
истории Украины (Dymerskaya-Tsigelman & Finberg 1999; Panina 2006; Paniotto 2008;
Rudling 2019).
Среди них главную роль играла и играет популярная мифология о «жидобольшевизме», то есть антисемитская конспирология о якобы решающей роли евреев
и иудаизма в подъеме и правлении левых радикалов во всём мире (Luks 2004;
Hanebrink 2018). Определенные межвоенные этноцентричные традиции Второй
мировой войны были продолжены в некоторых частях украинской диаспоры,
проживающей в Западной Европе и Северной Америке (Yurchuk 2017; Khymka 2019;
Rudling 2020). Некоторые из этих — частично либеральных, частично интегральных —
националистических идей после 1991 года были вновь введены активистамиэмигрантами в Украину, когда эмигрантские группы вышедшие из изначальной
Организации украинских националистов, созданной в 1929 году, вступили в контакт
со своей родиной (Lypovetsʹkyy 2010; Panchenko 2011; Rudling 2013).
Тем не менее, на национальном уровне, украинские крайне правые с треском
провалились на абсолютно всех президентских и почти всех парламентских выборах
— будь то в 1990-х, начале 2000-х годов или после Евромайдана (Таблица 1). Правда,
в
течение
длительного
периода
времени
партийно-политический
посткоммунистический ультранационализм в Восточной Европе в целом оставался
слабее, чем опасались некоторые компаративисты правого экстремизма после
распада Советского блока и Союза в 1989-1991 годах (Kubicek 1999; Mudde 2002).
Тем не менее, результаты крайне правых партий, союзов и кандидатов на
национальных выборах в Украине с 1991 года и по сегодняшний день — удивительно
постоянно низкие и зачастую очень плачевные (Таблица 1). Они стали со временем
все более поражающей и заметной особенностью украинской постсоветской
политики (Umland 2008b).
Электоральная слабость и низкая политическая легитимность украинских
ультранационалистов, и с исторической, и со сравнительной точках зрения
примечательны (Shekhovtsov 2013g). По крайне мере такое впечатление
складывается, если рассматривать этот украинский феномен на фоне благоприятных
условий для подъема ультранационалистов с 1991 года в Украине и одновременного
роста различных крайне правых партий как во многих других странах Восточной, так
и в некоторых государствах Западной Европы. От России (напр. ЛДПР) и Сербии (напр.
Радикальная партия Сербии) до Франции (напр. «Национальный фронт») и Италии
(напр.
«Северная
лига»),
в
течение
последних
тридцати
лет,
ультранационалистические партии несколько раз относительно успешно выступали на
национальных выборах. (Среди сравнительных исследований европейских крайне
правых, которые, в отличие от большинства других подобных исследований, включают
рассмотрение постсоветских украинских ультранационалистов: Ramet 1999;
Shekhovtsov 2011b; Mammone et al. 2012; Wodak & Richardson 2012; Wodak et al.
2013; Minkenberg 2015; Polyakova 2015a; Bustikova 2019).
Более того, значительная часть русскоговорящего и явно не украиноцентристского электората Украины в Крыму, на Донбассе и в России не могла, из-за
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российско-украинской войны, участвовать в президентских и парламентских выборах
2014 и 2019 годов. Однако, и эти дополнительные благоприятные условия не привели
к избирательному прорыву украинского партийного ультранационализма.
Сохраняющаяся общеполитическая незначительность правого экстремизма в
законодательной и исполнительной ветвях центральной власти Украины привела,
среди прочего, к тому, что академические расследования его современных
проявлений остаются недостаточно развитыми (Umland 2013a). Это отличает
сегодняшнее состояние исследований постсоветских украинских правых радикалов
от, с недавних пор, явного подъёма академического освещения исторического
украинского интегрального национализма межвоенного и военного времён и памяти
о нём в независимой Украине (Zaitsev 2013; Rossoliński-Liebe 2014; Härtel 2015;
Radchenko 2015; Zaitsev 2015).
Таблица 1. Электоральные успехи основных украинских крайне правых партий в
президентских выборах и пропорциональных частях парламентских выборов в 19982019 гг. в процентном отношении (Заштрихованные строки: президентские выборы)
(Umland 2014)
Партия/союз

Выборы
1998 (парламентские)
1999 (президентские)
2002 (парламентские)
2004 (президентские)
2006 (парламентские)
2007 (парламентские)
2010 (президентские)
2012 (парламентские)
2014 (президентские)
2014 (парламентские)
2019 (президентские)
2019 (парламентские)

Блок «Национальный
фронт» (КУН, УКРП &
УРП) / УРП / КУН

УНА / УНА-УНСО / ПС

Блок «Меньше слов»
(ВПО-ДСУ & СНПУ) /
ВОС

2,71 («Нацфронт»)

0,39 (УНА)

0,16 («Меньше слов»)

0,02 (Козак, ОУН)

0,04 (УНА)
0,17 (Корчинский)
0,06 (УНА)

0,36 (ВОС)

0,05 (КУН)

0,08 (УНА-УНСО)
0,70 (Ярош)*
1,81 (ПС)

0,76 (ВОС)
1,43 (Тягнибок)
10,44 (ВОС)
1,16 (Тягнибок)
4,71 (ВОС)
1,62 (Кошулинский)
2,15 (ВОС)**

* На президентских выборах 2014 года Дмитрий Ярош формально баллотировался как независимый
кандидат, однако он был публично известен как лидер ПС.
** Избирательный список «Свободы» для парламентских выборов 2019 года объединил представителей
всех более или менее значимых украинских крайне правых политических партий, но был официально
зарегистрирован как список только ВОС.
Аббревиатуры: ВОС – Всеукраїнське об'єднання «Свобода» [Всеукраинское объединение «Свобода»],
ВПО-ДСУ – Всеукраїнське політичне об'єднання «Державна самостійність України» [Всеукраинское
политическое объединение «Государственная независимость Украины»], КУН – Конгрес українських
націоналістів [Конгресс украинских националистов], ОУН – Організація українських націоналістів
[Организация украинских националистов], ПС – Правий сектор [Правый сектор], СНПУ – Соціалнаціональна партія України [Социал-национальная партия Украины], УКРП – Українська консервативна
республіканська партія [Украинская консервативная республиканская партия], УРП – Українська
республіканська партія [Украинская республиканская партия], УНА – Українська національна асамблея
[Украинская национальная ассамблея], УНСО – Українська народна самооборона [Украинская народная
самооборона].
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Короткий подъем «Свободы» в 2012–2014 гг.
За постсоветский период всего два года одна крайне правая партия, Всеукраинское
объединение «Свобода» во главе с Олегом Тягнибоком, имела небольшую фракцию в
Верховной Раде, с 12 декабря 2012 года по 27 ноября 2014 года, получив 37 из 450
мест в парламенте (Shekhovtsov 2013b). В течение примерно девяти месяцев у
«Свободы» было, помимо этого, несколько министров в первом постреволюционном
правительстве Украины в период с конца февраля до конца ноября 2014 года. На тот
момент это обстоятельство вызывало международное беспокойство, в связи со, среди
прочего, известными антисемитскими тенденциями в «Свободе» (Likhachev 2013d).
Тем не менее, относительный успех «Свободы» с результатом в 10,44% в
пропорциональной части парламентских выборов в октябре 2012 года и ее включение
в первое правительство после Евромайдана оказалось единственным коротким и, в
целом, непоказательным эпизодом (Таблица 1). Кроме того, этот относительный успех
крайне правых в 2012–2014 годах был следствием особых политических условий того
времени (Likhachev 2013b). Специфические обстоятельства — как вскоре выяснилось,
только временного — подъёма «Свободы», а также ее относительно образованный,
проевропейский и городской электорат в октябре 2012 года уже тогда указывали на
то, что ее относительно высокая поддержка среди украинских избирателей в этих
парламентских выборах была скорее исключительным, нежели симптоматичным
явлением (Belitser 2013).
Среди прочего, краткое продвижение «Свободы» в политику на национальном
уровне было частично спровоцировано активизацией российской медиа-кампании и
дипломатической активности, направленной против поворота Украины на Запад в
результате «Оранжевой революции» и избрания умеренного националиста Виктора
Ющенко президентом в конце 2004 года (Umland 2009b; Motyl 2012; Meister 2016).
Временный взлет «Свободы» также можно частично объяснить тогдашним
организационным беспорядком в национал-демократическом лагере. Парламентские
фракции в 2007–2012 годах имели достаточно мандатов для формирования
большинства в Верховной Раде. Тем не менее, «оранжевые» силы (названные так в
память о восстании 2004 года) не смогли удержать часть своих депутатов в своих
фракции после того, как весной 2010 года потеряли президентство и к власти пришел
Виктор Янукович (Umland 2010).
Вступление «Свободы» в Верховную Раду после парламентских выборов 2012
года было, прежде всего, реакцией на явно пророссийскую деятельность различных
членов нового украинского правительства с 2010 года (Likhachev 2013a). Своей явно
пророссийской культурной и внешней политикой новоизбранный президент Виктор
Янукович и его команда в течение почти двух лет радикализировали большую часть
патриотического, в том числе и неэкстремистского электората Украины (Moser 2013).
Более того, в 2010–2012 гг. предпринимались очевидные попытки «политтехнологов»
Януковича искусственно увеличить присутствие в СМИ тогда еще внепарламентских
украинских крайне правых, в первую очередь представителей ВО «Свобода». Это
делалось для того, чтобы разделить общий украинский патриотический электорат и
партийный спектр, и чтобы получить, в виде «Свободы», удобного спарринг-партнера
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для будущих выборов (Atanasov 2011; Shcherbyna 2011; Umland 2011; Shekhovtsov
2013f).
В то же время ряд депутатов, которые были избраны на предыдущих
парламентских выборах 2007 года по спискам прозападных блоков «Наша Украина —
Народная самооборона» и Юлии Тимошенко, предали в 2010 году свои
парламентские мандаты после того, как Янукович стал президентом. Эти политики
были в 2007 году избраны в парламент как национал-демократические депутаты по
закрытым спискам. Однако, эти так называемые «тушки» весной-летом 2010 года
перешли в пророссийскую правящую коалицию, поддерживающую кабинет явно
пророссийски и евроскептически настроенного нового премьер-министра Николая
Азарова несмотря на то, что их избрали как представителей «оранжевых»
политических блоков Ющенко и Тимошенко. (Термин «тушки», т. е. предатели своих
мандатов, не следует путать с «титушками», т. е. политическими головорезами, —
лейблом, который появился только позже, с другой этимологией и другим значением).
На этом фоне одно из ключевых предвыборных обещаний «Свободы» 2012 года — и,
можно отметить, должным образом реализованное обязательство — заключалось в
том, что ее кандидаты в депутаты в случае избрания в Раду не предадут мандат своих
избирателей (Likhachev 2013c).
После победы «Революции достоинства» в начале 2014 года «Свобода» с
несколькими министрами вошла в первый, переходный кабинет министров Арсения
Яценюка после Евромайдана. Это, опять-таки, произошло, помимо прочего, из-за
явных разногласий в «оранжевом» лагере. Включение «Свободы» в новое
правительство явилось, в частности, результатом расхождений между двумя
основными национально-демократическими фракциями, Всеукраинским союзом
«Батькивщина» (Отечество), с одной стороны, и «УДАР» (Украинский альянс за
демократические реформы), с другой. Распри среди национал-демократов в итоге
привели к исключению УДАРа из постреволюционного временного правительства,
хотя лидер этой партии Виталий Кличко был активным участником Евромайдана и на
момент победы революции самым популярным политиком Украины. Чтобы избежать
однопартийного кабинета, в конце февраля 2014 «Батькивщина» передала «Свободе»
четыре правительственных поста — а именно, должности министра обороны (Игорь
Тенюх), министра аграрной политики и продовольствия (Игорь Швайка), министра
экологии и природных ресурсов (Андрей Мохник), одного вице-премьера (Александр
Сыч), а также пост Генерального прокурора.
В течение следующих девяти месяцев «Свобода» Тягнибока во многом
следовала политическому лидерству национал-демократов в правительстве.
Например, министр обороны от «Свободы» Игорь Тенюх (который подал в отставку
уже в конце марта 2014 года) согласился и поддержал спорное решение украинского
руководства не противостоять военным путём насильственной аннексии Крыма
Россией в феврале–марте 2014 года — позиция, которая неоднократно критиковалась
разными праворадикальными активистами. В сентябре 2014 года парламентская
фракция «Свобода» единогласно проголосовала за ратификацию Соглашения об
ассоциации Украины с ЕС — в сравнительном отношении необычное поведение для
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европейской крайне правой партии.
Это и ряд других аспектов тогдашней «Свободы» ознаменовали её
определённый сдвиг в сторону политического центра во время и после Евромайдана.
Как выше уже указано, дальнейшие благоприятные для украинских этно-центристов
изменения в составе общего электората Украины произошли в результате аннексии
Крыма и войны на Донбассе, приведших к исключению из голосования миллионов
избирателей, которые вряд ли когда-либо проголосовали бы за украинские
этноцентричные партии. Тем не менее, «Свобода» потеряла более половины своей
поддержки в процентном выражении на парламентских выборах в октябре 2014 года
по сравнению с ее результатом на предыдущих выборах Верховную Раду в октябре
2012 года (Таблица 1) (Shekhovtsov 2014b). С результатом в 4,7% в пропорциональной
части она не прошла пятипроцентный барьер, и получила лишь несколько
парламентских мест в 8-й Верховной Раде 2014–2019 годов через избрание
некоторых своих кандидатов в одномандатных округах.
На следующих парламентских выборах в июле 2019 года избирательная
поддержка «Свободы» вновь сократилась более чем вдвое и составила всего 2,15%.
Это
произошло,
несмотря
на
продолжающееся
благоприятное
для
ультранационалистов сокращение голосующего населения Украины в 2014 году, пять
лет войны с Россией и, в отличие от октября 2014 года, успешное формирование
единого списка крайне правых сил, который включил все релевантные украинские
этноцентричные партии (Таблица 1). Таким образом, по состоянию на середину 2019
года, ультраправое политическое движение Украины, в целом, и ведущая украинская
ультранационалистическая партия, в частности, снова оказались на позициях, на
которых они находились в середине 2000-х годов после ребрендинга бывшей
Социал-национальной партии во Всеукраинское объединение «Свобода».
Полномасштабная революция, межгосударственная война, территориальные
потери, многие социальные и другие лишения, которые произошли в Украине в
результате Евромайдана, как это ни парадоксально, не помогли украинскому
партийному ультранационализму на электоральном поле. Вместо этого, коренные
изменения украинского общества с конца 2013 года, привели — или, по крайней мере,
не помешали — к новой относительной общенациональной маргинализации
украинских праворадикальных партий в результате парламентских выборов 2014 и
2019 годов (Bertelsen 2016).
Украинский ультранационалистический потенциал
Тем не менее, Украина не является, касательно её постсоветского правого
экстремизма, исключением во всех отношениях. Она, как и большинство европейских
стран, имела и имеет дифференцированный спектр соответствующих партий, который
начал появляться уже в конце 1980-х годов (Nahaylo 1994; Bendza 1997; Kuzio 1997;
Solchanyk 1999; Andryushchenko 2011; Bertelsen 2016). Как и в других ультраправых
партиях по всему миру, антисемитизм был и остается характерной чертой дискурса
некоторых их этих групп (Rudling 2012). С 1991 года около десятка более или менее
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радикально националистических политических организаций приняли участие в
национальных, региональных и местных выборах (Vasil'chenko 2013; Iovenko 2015).
Иногда они создавали союзы либо друг с другом, либо с более умеренными партиями
в избирательных целях (Mierzejewski-Voznyak 2018). Кроме того, крайне правые, в той
или иной мере, участвовали во всех трех недавних так называемых революциях в
Украине, в «Революции на граните» 1990 года, в «Оранжевой революции» 2004 года
и в «Революции достоинства» (т.е. «Евромайдане») 2013-2014 годов (Kowal et al.
2019).
В руководстве крайне правых группировок Украины был и остается ряд видных
персонажей с общенациональным признанием. Среди них:
•

Юрий Шухевич, сын командующего УПА 1943-1950 годов Романа Шухевича
(Rudling 2016, Isayuk 2015),

•

Дмитрий Корчинский, яркий радикальный активист, часто выступающий в
СМИ (Korchynsʹkyy 1999; Rumyantsev 2006; Shekhovtsov 2013d; Umland
2016a),

•

Олег Тягнибок, лидер «Свободы» и кандидат в президенты в 2010 и 2014
годах,

•

Дмитрий Ярош, один из основателей «Правого сектора» и кандидат в
президенты в 2014 году,

•

Андрей Билецкий (или Белецкий), один из основателей батальона/полка
«Азов» и руководитель партии «Национальный корпус», или

•

Руслан Кошулинский, зампредседатель 7-ой Верховной Рады и кандидат в
президенты от «Свободы» в марте 2019 года.

Помимо относительного успеха «Свободы» на парламентских выборах 2012
года, украинские крайне правые также имели успехи на региональных и местных
выборах и в ряде одномандатных округов во время парламентских выборов —
особенно в Галиции (Olszański 2011; Shekhovtsov 2011a; Iovenko 2015). Более того,
как и ультранационалисты в других европейских странах, крайне правые уже с 1990х годов имели своих представителей в культурной, интеллектуальной и молодежной
жизни. Они частично связаны с псевдонаучной расистской публицистике и растущей
неонацистской музыкальной сцене (Ivakhiv 2005; Rudling 2006; Halushko 2008;
Bidochko 2013; Polyakova 2015b). В целом, различные формы более или менее
радикального — хотя в основном либерального, а не интегрального — национализма
с 2014 года завоевали популярность в украинском обществе, включая его
русскоговорящие части (Kulyk 2014).
Иногда крайне правые партии и их лидеры соревновались между собой,
например, во время президентских и парламентских выборов 2014 года. В других
случаях, напротив, они сотрудничали (или, по крайней мере, не конкурировали) друг
с другом, как во время президентских и парламентских выборов 2019 года. В 2017
году три основные ультраправые партии — «Свобода», «Национальный корпус» и
«Правый сектор» — вместе с некоторыми другими, менее значительными группами
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провели широко разрекламированный совместный конгресс. Они вместе приняли т. н.
«Национальный манифест», которому было уделено внимание не только в украинских,
но и в международных средствах массовой информации (Umland 2019b).
Тем не менее, крайние правые так же, как и другие украинские политические
лагеря, часто страдали от внутренней борьбы и расколов. В результате в
постсоветской
Украине
всегда
существовал
разнообразный
спектр
ультранационалистических организации и ассоциации. Хотя не все более или менее
значимые партии участвовали во всех выборах страны, в целом у Украины никогда не
было дефицита «предложения» разнообразных форм политического экстремизма.
Скорее, проблемой украинских правых радикалов было и остается отсутствие
значимого «спроса» большинства граждан Украины на крайне националистическую
идеологию, риторику и политику (Shekhovtsov & Umland 2013). На большинстве
общенациональных выборов только небольшая или даже очень небольшая часть
избирателей проголосовала за те или иные крайне правые группы или кандидаты
(Bustikova 2015).
Новым потенциальным ресурсом для ультранационалистов после Революции
достоинства стал их гораздо более легкий доступ к оружию и, отчасти, даже к
тяжелому оружию (Ferguson & Jenzen-Jones 2014; Karmanau 2016; Martyniuk 2017;
Buscemi et al. 2018). Тем не менее, и этот мощный инструмент — так же как и новосозданные крайне правые организации и их растущая общественная
респектабельность с 2014 года — оказался непригодным для внутриполитических
целей (Aliyev 2018). В 2014 году все ведущие ультранационалистические организации
организовали добровольческие батальоны, которые вышли на передовую (Fedorenko
& Umland 2019; Shekhovtsov 2019a). Тем самым они, как и многие другие части
украинского общества, быстро и более или менее законно получили доступ к
огнестрельному оружию, боеприпасам (Heinemann-Grüder 2019; Zajaczkowski 2019).
Некоторые, как полк «Азов», также получили в распоряжение бронетехнику и
артиллерию (Bezruk & Umland 2015). Тем не менее, использование этого оружия
новыми военизированными формированиями, в том числе и теми, которые были
созданы крайне правыми активистами, во внутриполитических целях — своего рода
«веймарский сценарий», которого многие опасались в 2014 году – осталось и остаётся
к началу 2021 года табу в Украине (Puglisi 2015c; Puglisi 2015a; Puglisi 2015b;
Sergackova 2015; Hladka et al. 2016; Karagiannis 2016; Malyarenko & Galbreath 2016;
Martsenyuk et al. 2016; Hunter 2018; Käihkö 2018).
Существует ряд других, связанных с войной, внутренних тенденций, которые
способствуют или могли бы способствовать политическому подъёму правого
радикализма, такие как возникновение народных и нередко националистических
муниципальных дружин для поддержания местного правопорядка после 2014 года
(Shukan 2020). Были случаи, когда различные отдельные правые группы уже
применяли огнестрельное оружие в локальных политических или экономических
стычках. Тем не менее, до начала 2021 года эти эпизоды оставались исключениями.
Они не меняли кардинальным образом жизнь крупных городов и остались скорее
знаками тех или иных негативных локальных развитий, чем индикаторами
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национального политического восхождения крайне правых. Украинское центральное
правительство и гражданское общество, в целом, до сих пор были успешными в
предотвращении применения оружия на улицах Киева и региональных столиц.
Этноцентричное «негражданское общество»
Таким образом, многие украинские ультраправые активисты с политическими
амбициями вынуждены были после Евромайдана ограничиться региональной и
местной избирательной политикой или оставаться в рамках того, что в течение
последних 30 лет стало называться в международных сравнительных исследованиях
правого радикализма «негражданским обществом» (Kopecky & Mudde 2012). Этот
термин обозначает категорию социальных групп, ассоциаций или сетей, которые не
действуют ни как коммерческие, ни как партийные организации, и поэтому могут
рассматриваться как части гражданской сферы, а не политического или
экономического обществ (Boyd 2004). В то же время идеи, цели, сети и действия этих
«негражданских» НПО прямо или косвенно являются антидемократическими
(Piotrowski 2009). Некоторые из них готовы использовать силу и даже оружие (Payne
2000). Следовательно, они не продвигают в узком демократическом смысле
гражданские ценности, основанные на равноправии, толерантности и плюрализме
(Chambers & Kopstein 2001).
Такие «негражданские» НПО могут помочь своим членам, подобно обычным
гражданским организациям, развить полезные организационные, интеллектуальные,
риторические, эмоциональные и другие навыки, а также обеспечить точки входа в
политику и карьерные лестницы для своих активистов (Berman 1997). Но по мере того,
как эти способности и достижения развиваются в группировках, не поддерживающих
либеральную демократию и не способствующих ее функционированию,
приобретенные умения и связи в таких НПО применяются не в пользу
демократического развития общества, когда они используются в партийнополитической, избирательной и правительственной сферах (Pedahzur & Weinberg
2001). Поэтому, когда лидерам или членам «негражданской» организации удается
войти в политику, есть вероятность, что они будут использовать опыт и контакты,
накопленные в подобных НПО, чтобы подорвать, а не поддержать демократический
строй страны (Umland 2008a).
На протяжении почти всей украинской постсоветской истории большинство
украинских крайне правых активистов вообще не имели доступа или же только
временно входили в национальное политическое общество. (Об аналогичной
ситуации до недавнего времени в Германии см.: Backes & Mudde 2000). Но они
участвовали и продолжают участвовать в различных НПО, и особенно активно после
2014 года, когда гражданское общество в целом стало играть более важную роль в
Украине в результате Евромайдана (Burlyuk & Shapovalova 2018; Falsini 2018). Иногда
самопровозглашенные партии превращаются в де-факто-НПО, когда они остаются
бесперспективными как политические силы, но продолжают свою активную
внутреннюю и публичную жизнь.
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Например, такие организации как «Правый сектор» и «Национальный корпус»,
явно хотели бы иметь как можно большую политическую власть и занимать важные
позиции в украинском государстве. Изначально они выросли из маленьких
домайданных полу-партийных «группускулярных» ассоциаций на краю политической
жизни Украины (Griffin 2003). Однако, после их медийной «раскрутки» — не в
последнюю очередь, в российских и пророссийских СМИ — во время и после
Евромайдана, эти группки развили политические амбиции. Это было
задокументировано, среди прочего, членством бывшего лидера «Правого сектора»
Дмитрия Яроша и нынешнего лидера «Национального корпуса» Андрея Билецкого —
оба, кстати, выходцы из Восточной Украины — в качестве депутатов в 8-й Верховной
Раде 2014–2019 годов. Однако, поскольку большинство крайне правых политических
активистов только временно, как Ярош и Билецкий, или вообще не смогло войти в
какие-либо центральные государственные институты, они разворачивают активность
скорее в гражданском, а не в политическом обществе (Shapovalova 2018).
«Правый сектор» в конце 2013 года вырос из разнородной сети различных
националистических групп, объединившихся вокруг военизированного спортивного
клуба «Трезубец Степана Бандеры» под руководством Дмитрия Яроша. Весной 2014
года «Правый сектор» основал нерегулярное вооруженное подразделение
Добровольческий украинский корпус (ДУК) (Likhachev 2015). Политическая партия
«Национальный корпус» во главе с Билецким же была создана только более чем через
год после Евромайдана и выросла из двух группировок, существовавших до
Евромайдана — «Патриота Украины» и Социал-национальной ассамблеи (Umland
2019a). Их лидеры сформировали летом 2014 года ядро добровольческого батальона
«Азов», ветераны и сочувствующие которого, в свою очередь, основали партию
«Национальный корпус» в октябре 2015 года.
Как «Правый сектор», так и «Национальный корпус» в значительной степени
приобрели сегодняшние признание и славу благодаря раннему и добровольному
участию своих членов в военной защите Украины от России на Донбассе в 2014-2015
годах (Likhachev 2016b). Крошечные группки-предшественники «Правого сектора» и
«Национального корпуса» едва ли были известны украинцам и ускользнули от
внимания даже многих украинских политологов. И все же Ярош, Билецкий и другие
бывшие маргинальные активисты с 2014 года стали украинскими национальными
героями в результате их широко разрекламированного участия в войне на Донбассе
(Likhachev 2016a). Ярош даже получил ранение в бою. Участие крайне правых
националистов в войне, часто в составе их собственных добровольческих батальонов,
привело к значительному увеличению их публичного авторитета, общественного
положения, политической легитимности и общей популярности в Украине (Likhachev
2018a).
Но, парадоксальным образом, резкий рост международной известности и
национальной приемлемости украинских ультранационалистов с 2014 года – в
результате, в том числе, их активного освещения на телеканалах и сайтах под
влиянием Кремля — не привел их к электоральным успехам, по крайней мере, не в
общенациональных выборах (Shekhovtsov & Umland 2014). Можно было ожидать
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увеличения – возможно, даже высокого прыжка – избирательной поддержки крайне
правых после их активного, видного и широко одобряемого участия сначала в
Революции достоинства, а потом в российско-украинской войне в 2013–2014 годах
(Fedorenko 2015; Ishchenko 2016; Katchanovski 2020). Напротив, как упоминалось
выше, поддержка избирателями «Свободы» на парламентских выборах 2014 года
резко упала по сравнению с парламентскими выборами 2012 года, и, несмотря на
пятилетнюю войну, еще больше уменьшилась на парламентских выборах 2019 года.
Кандидаты в президенты от «Свободы» выступили с ещё более скромной поддержкой
в менее чем 2%, в 2014 и 2019 годах. Эти итоги подобный результату Тягнибока на
президентских выборах в 2010 довоенном году (Таблица 1).
Примечательно, насколько стабильной осталась низкая поддержка
украинскими избирателями крайне правых партии в два очень разных периода
новейшей истории Украины: до и после Евромайдана. Это тем более удивительно,
учитывая, что украинское общество с 2014 года находилось в состоянии постоянного
психологического и социального стресса в результате непрекращающихся военных
действий (хотя и, в основном, низкой интенсивности) в Донбассе, аннексии Крыма
Россией и разными невооружёнными формами гибридной кремлевской войны против
Украины. Можно было ожидать, что это послужит благоприятным фоном для
этноцентричных идей и лозунгов и приведёт к росту поддержки
ультранационалистических групп. Однако, по крайней мере, до начала 2020 года в
Украине не произошло ничего похожего на потрясающие успехи крайне правых
партий в ряде других европейских стран.
Растущая социальная вовлеченность ультраправых
Несмотря на эту относительно позитивную картину и продолжающуюся
электоральную слабость украинских ультранационалистов в национальных выборах,
для международных правозащитных и исследовательских структур тщательный
мониторинг крайне правой среды в Украине остается на повестке дня. Украинские
ультранационалистические группы пока не имеют и, видимо, в обозримом будущем
не будут иметь возможности войти, как таковые, в центральные властные структуры.
Однако, они остаются заметными как — часто, правда, невольно — полу-политические
публичные организации и активно участвуют в общественной жизни Украины после
Евромайдана (Cheremys 2019).
Будучи в значительной степени исключенными из национальной политики,
многие ультранационалисты переключились на различные проекты в рамках
украинского «негражданского общества» в самых разных областях, от дискуссии
исторической памяти и активности против ЛГБТ до борьбы против экологических
проблем и за защиту животных (Gankevich 2017; Nonjon 2018c; Anti-Equality
Monitoring 2019d). Иногда крайне правым группам удавалось и удается получать
различные виды государственной поддержки для своей деятельности, например, в
рамках отдельных программ в области безопасности, поддержки ветеранов и
образования (Kuzmenko 2018; Anti-Equality Monitoring 2019e; Colborne & Kuzmenko
2019b).
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Активное участие многих крайне правых активистов в российско-украинской
войне в качестве добровольных солдат снизило их изоляцию, стигматизацию и
неприятие в украинском обществе, включая политический и культурный
истеблишмент Украины (Butkevych 2018). Уже до 2014 года среди политической элиты
Украины была значительная готовность к сотрудничеству с крайне правыми. Это
выразилось, например, в частичной кооперации умеренных и радикальных
националистов в 7-й Верховной Раде, во время Революции достоинства и в
переходном правительстве после Евромайдана (Yakovchenko 2012). Тем не менее, эти
союзы были скорее ситуативными и стратегическими, а не постоянными и идейными.
Однако, чем дольше длится вооруженный конфликт Украины с Россией, тем
легче могут даже такие одиозные радикалы, как пресловутая неонацистская группка
C14, интегрироваться в украинскую публичную жизнь (Shtohrin 2018). Не только в
политическом и социальном, но и в культурном и ментальном плане расстояние между
политическим центром и краем, гражданским и «негражданским» обществом,
умеренными и радикальными националистическими группами, постепенно
сокращается. Официальная риторика Украины, дискурс в средствах массовой
информации, политика в области культуры и исторической памяти, с учетом
ежедневных репортажей с фронта и еженедельных жертв войны, становятся все более
воинственными и патриотическими. В результате этих явлений ране маргинальные
исторические и нынешние украинские крайне правые идеи, лидеры и организации
приобрели общее общественное признание, если не частичную привлекательность
для многих неэкстремистских украинских граждан (Movchan 2018).
В западных демократиях основная политическая разделительная линия
сегодня проходит между, с одной стороны, сторонниками, а с другой — противниками
культурного и социального либерализма. В сегодняшней Украине же основные
политические вопросы, напротив, вращаются вокруг отношения гражданина или его
группы к национальной независимости, войне с Россией, коррумпированной
олигархической системе и международной ориентации Украины, причем последняя
понимается скорее как геополитическое направление, а не нормативно-ценностная
позиция. Поскольку ответы на эти вопросы у ультранационалистов и этноцентристов
Украины во многом схожи с ответами большинства украинских либералов и
консерваторов, первые с каждым дополнительным годом войны становятся все более
близкими к последним (Ishchenko 2018).
В январе 2019 года постепенное приближение радикальных правых к
украинскому мейнстриму выразилось, например, в неприкрытом присутствии лидера
упомянутой неонацистской группки С14 Евгения Карася в составе украинской
делегации, которая посетила Вселенский патриархат Константинополя в Стамбуле по
случаю предоставления автокефалии новой Православной Церкви Украины
(Komendantova 2019). Публичное участие Карася в официальной церемонии вызвало
скандал среди украинских правозащитников и международных наблюдателей
правого радикализма в Восточной Европе (Institut Respublika 2019). Однако, этот
инцидент не вызвал особого внимания в украинском обществе, которое было более
расстроено присутствием сомнительного украинского бизнесмена с криминальным
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прошлым на церковной церемонии в Стамбуле, чем присутствием Карася, хотя его
группка С14 открыто использует фашистские символы (Anti-Equality Monitoring
2019g).
Для молодой демократии в Украине наиболее опасным может в будущем стать,
скорее, не миниатюрная С14, и даже не «Свобода» или сегодня полностью
маргинализированный «Правый сектор». Наиболее перспективным проектом на
правом фланге сегодня представляется многоликое Азовское движение с его
одноименным полком в Национальной гвардии, связями с руководством МВД,
партией «Национальный корпус», объединением для сохранения общественного
порядка «Национальные дружины» и разными другими структурам (Nonjon 2018b;
Zhartovskaya & Kravets 2018). Правда, было бы преувеличением классифицировать
полк «Азов» как террористическую организацию (Shekhovtsov 2019b). Но его
различные политические и «негражданские» ответвления могут представлять собой
самую большую долговременную правоэкстремистскую угрозу для украинского
государства (Horbach & Petyk 2016).
Азовскому движению, в отличие от предыдущих украинских крайне правых
проектов, удалось создать многомерную и отчетливо современную (и даже частично
постмодернистскую) идентичность, которая привлекательна для части украинской
молодежи. В отличии от преимущественно западноукраинской поддержки «Свободы»,
оно не имеет региональных ограничений (Gomza & Zajaczkowski 2019). Более того,
Азовское движение тесно сотрудничает с зарубежными группами единомышленников
(Kuzmenko 2019). Его международное сотрудничество даже включает контакты с
некоторыми российскими неонацистскими группами (Gritsenko 2015; Colborne &
Kuzmenko 2019a).
Партия «Свобода», правда, к началу 2021 году все еще известней и
организационно сильнее, чем Азовское движение (Таблица 2). Тем не менее,
«Свобода» было и является важной политической силой лишь в Галиции (Polyakova
2014). «Правый сектор», в свою очередь, потерял свой динамизм после Евромайдана
2014 года. Он стал незначительной сетью местных националистических групп после
ухода его самого известного основателя Дмитрия Яроша, который, в свою очередь, не
смог превратить так называемую «Государственническую инициативу Яроша» в
значимую политическую организацию.
Напротив, «Национальный корпус» — ультранационалистическая партия, чей
предшественник «Патриот Украины» изначально был основан в Харькове и которая
сегодня более или менее равномерно присутствует по всей стране (Yavir 2016).
«Нацкорпус», как партию часто называют в Украине, пережил некоторые внутренние
беспорядки, но, похоже, не пострадал от каких-либо серьезных расколов (Babych &
Odnorozhenko 2018). Прежде всего, Азовское движение в целом — динамичный
«негражданский» проект, активно продвигающий различные локальные инициативы
и зарубежные контакты (Colborne 2019). Он стал признанной частью международной
правоэкстремистской сцены и поддерживает связи с разными «негражданскими» (в
основном расистскими) организациями, в частности, в Соединенных Штатах,
Европейском Союзе и Российской Федерации (Nonjon 2018a).
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Выводы
Продолжающаяся электоральная слабость украинских крайне правых после
Евромайдана и во время войны обнадеживает. Низкая популярность украинского
партийного ультранационализма особенно заметна на фоне недавних избирательных
успехов правых популистов и экстремистов в других европейских странах
(Shekhovtsov & Polyakova 2016). Несмотря на активный вооруженный конфликт на
востоке Украины и, как следствие, широкое распространение огнестрельного оружия
в украинском обществе с 2014 года, крайне правые, как и другие политические
деятели с доступом к оружию, воздерживались от его применения во
внутриполитических конфликтах. Вопреки как оправданным опасениям, так и ряду
явно клеветнических замечаний некоторых наблюдателей, украинский эквивалент
феномену немецких т. н. «свободных корпусов» (Freikorps) в ранние годы Веймарской
республики не появился, не говоря уже о серьезной угрозе захвата власти фашистами
(Motyl 2015).
Тем не менее, есть, по крайней мере, четыре особенности украинского
ультранационализма после Евромайдана, которые дают повод для забот. Во-первых,
в результате продолжающейся войны России против Украины растет общественная
терпимость
в
отношении
исторических
и
современных
радикально
националистических идей, организаций, действий и лиц в украинском обществе (AntiEquality Monitoring 2019a; Anti-Equality Monitoring 2019c). Во-вторых, с 2014 года
некоторые крайне правые организации — вследствие создания добровольческих
подразделений — получили широкий доступ к оружию и отчасти даже к тяжелому
оружию. Некоторые из них по-прежнему контролируют небольшие нерегулярные
вооруженные отряды, такие как ДУК «Правого сектора» или т. н. «Украинская
добровольческая армия» Яроша, хотя такие термины как «корпус» и «армия»
гиперболичны для этих маргинальных военизированных формирований.
В-третьих, сохраняется более или менее значимое присутствие крайне правых
организаций во внепарламентской партийной политике, гражданском обществе,
культурной жизни, местном самоуправлении, международных отношениях Украины
(Anti-Equality Monitoring 2019f; Anti-Equality Monitoring 2019b). После того, как
«Свобода» к 2014 году разорвала большую часть своих прежних связей с крайне
правыми партиями в ЕС, украинские ультранационалисты сегодня вовлечены в
международную праворадикальную среду в первую очередь через иностранные связи
Азовского движения и других, более мелких правоэкстремистских групп (Colborne
2020).
В-четвертых,
в
результате
большей
включенности
некоторых
ультранационалистических активистов в муниципальные политику и гражданское
общество неоднократно возникали случаи официального сотрудничества между
некоторыми правительственными учреждениями, такими как Служба безопасности
Украины, Министерство ветеранов Украины или местными органами власти, с одной
стороны, и крайне правыми группировками, с другой (Strana.UA 2020).
В целом Украина остается скорее положительным европейским исключением
что касается недавного международного роста суверенизма. Она не только в 2019 г.
включила в свою Конституцию цель вступления в ЕС и НАТО. Украина и отличается,
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пока-что, устойчивым иммунитетом ее избирателей в отношении ультраправых
партий и, как результат, низкого влияния радикальных националистов на центральную
политику в Киеве (Umland 2013b). Как, среди других, указывает Мыкола Рябчук, та
поддержка, которой исторические и современные ультранационалистические лидеры
и организации пользуются в украинском обществе, часто не столько связана с
расизмом и тоталитаризмом их идеологии, сколько с их жесткой позицией и
жертвенной борьбой за независимость Украины (Riabchuk 2016; Ryabchuk 2017). Тем
не менее, то, что после «Революции достоинства» общественное присутствие
«негражданских» групп в украинской местной и культурной жизни в некоторых
аспектах выросло, настораживает. Дифференциация организационного и
интеллектуального спектра украинского правого радикализма с 2014 года
продолжается (Rabe 2019).
К тому же, к началу 2021 года наметился некий относительный рост
популярности партийного правого радикализма. Правда, от этой тенденций пока
выигрывает только партия «Свобода». В таблицах пресс-релизов Киевского
международного института социологии (КМИС) другие праворадикальные партии
часто даже не упоминаются. К февралю 2021 года «Свобода» приблизилась в опросе
КМИСа к своему результату на парламентских выборах 2014 года.
Таблица 2: Рейтинг партии «Свобода» на гипотетических выборах в Верховную Раду
Украины (Hrushets’kyy 2021)
Декабрь 2020 г.
среди всех
респ-ов
«Свобода»

1,8%

Январь 2021 г.
среди тех, кто
определился
2,8%

среди всех
респ-ов
2,3%

Февраль 2021 г.
среди тех, кто
определился
3,6%

среди всех
респ-ов
2,9%

среди тех, кто
определился
4,4%

Вышеперечисленные явления и растущее общественное уважение к
историческому украинскому ультранационализму – в первую очередь, к
бандеровской фракции Организации украинских националистов 1940-х годов –
представляют собой новые взаимодействующие характеристики современной
украинской общественной жизни (Umland & Yurchuk 2017-2021). Они, как и другие
политически неоднозначные тенденции, тесно связаны с гибридной войной России
против Украины с 2014 года (Fedor 2015). В своей сумме они представляют собой
проблематичные черты постмайданной Украины, несущие в себе опасность, как
дестабилизации внутри украинского государства, так и новых напряжений в
международных отношениях Киева (Umland 2016c; Bornio 2018). В самом худшем
случае не исключено, что Украина в будущем может последовать за недавними
антилиберальными поворотами других стран Центрально-Восточной Европы.
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ВПЛИВ ЄСПЛ НА ФОРМУВАННЯ НАДНАЦІОНАЛЬНОЇ
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Анотація. Діяльність Європейського суду з прав людини часто асоціюється із
судовою практикою у вузькому сенсі. Натомість вплив цієї міжнародної інституції на
формування антропологічної парадигми є насправді значно потужніший і має різні
вектори. Метою статті є з’ясування питання: як ЄСПЛ впливає на формування
універсальної (наднаціональної) та внутрішньої (національної) парадигми прав людини,
а також визначення сучасних викликів, що є перешкодою на шляху до утвердження
мінімальних стандартів, закріплених Європейською конвенцією з прав людини. Під час
дослідження використано дескриптивний підхід, SWOT-аналіз, системний підхід.
Діяльність ЄСПЛ досліджено з позиції системи, що охоплює три частини. Частина
перша присвячена вивченню впливу ЄСПЛ на творення універсальних наднаціональних
стандартів прав і свобод людини на європейському континенті. Частина друга
присвячена критичному аналізу змін на національному рівні України. Третя частина
містить міркування авторки про сучасні виклики, які постають перед ЄСПЛ як
основним гарантом положень Конвенції. Проведене дослідження демонструє
складність реалізації впливу ЄСПЛ як на рівні України, так і на рівні Європи. До сучасних
загроз та викликів у цій сфері віднесено нечіткість меж інтерпретації та
універсалізації, обмеженість тлумачень та невиконання рішень ЄСПЛ, операційна
проблема, пов’язана з необхідністю обробки значного масиву справ, а також тенденції
зміни політичного ландшафту Європи.

Ключові слова: права людини, Європейський суд з прав людини, судова практика,
Конвенція про захист прав людини та основоположних свобод, норми, Україна
Вступ
Поява Європейського суду з прав людини (далі - ЄСПЛ), безумовно, була еволюційним
кроком вперед на шляху до утвердження нової парадигми прав і свобод людини на
європейському континенті. У широкому сенсі парадигма експлікує в який спосіб і на
основі яких цінностей, наукових знань, переконань, методологічних засад та
інструментів у конкретний період соціокультурного, цивілізаційного розвитку можна
інтерпретувати та оцінювати факти, об’єкти, явища та процеси; розвивати соціальні
інститути та правові механізми; вдосконалювати практичну діяльність з урахуванням
вироблених універсальних зразків та алгоритмів; вирішувати проблеми та протидіяти
новим викликам. У вузькому сенсі в рамках цього дослідження йдеться про
формування такої системи «парадигмальних координат» правової реальності, в якій
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права і свободи людини, їх гарантії та захист є не формальною, а реальною основою
цільових орієнтирів і стратегічних напрямків внутрішньої та зовнішньої політики.
Після Другої світової війни виникла необхідність заповнити правовий вакуум,
утворений усвідомленням усієї повноти жорстокості і наруги на гідністю та правами
людини у воєнний період. На порядку денному перед міжнародною спільнотою
постало завдання не тільки визначити непорушні мінімальні стандарти прав людини,
але й сформувати дієвий інституційний механізм гарантування їх охорони та захисту
як на наднаціональному, так і на національному рівнях.
Тяглість історії функціонування ЄСПЛ демонструє нам позитивний ефект
судової практики Страсбурзького суду, однак у світлі останніх тенденцій та кризових
явищ постають нові виклики, з’являється обережна критика інституту, а імплементація
правових позицій на рівні внутрішнього права держав-учасниць та виконання рішень
ЄСПЛ ускладнюється через низку «домашніх» чинників. Україна є показовим
прикладом того, як ратифікація Конвенції та взяття зобов’язання гарантувати
мінімальні стандарти прав людини є тільки одним кроком уперед, і попереду ще довга
дистанція. Підтвердженням такому критичному висновку є входження України
впродовж останніх років до числа країн-лідерів за кількістю скарг, значна частина
яких вирішується на користь заявників. Відтак проблематика впливу ЄСПЛ на процес
універсалізації максим у сфері основоположних прав та свобод людини, забезпечення
їх дієвого правового захисту сьогодні перебуває на вістрі актуальності.
Впродовж останніх років в Україні проводились численні дослідження проблем
гармонізації національного законодавства та судової практики ЄСПЛ, питання
тлумачення права, адміністративно-правового забезпечення виконання рішень ЄСПЛ
тощо. Тема розроблялася у різних галузях правової науки: міжнародне право,
адміністративне право і процес, цивільне право і процес, кримінальне право і процес,
конституційне право, теорія держави і права та ін. Підготовлено низку дисертаційних
робіт та монографій, зокрема таких авторів як О. Андрієнко, О. Бутенко, І. Дір,
Т. Дудаш І. Іванець, О. Кайдаш, В. Капустинський, К. Клименко, В. Кононенко, У. Коруц
С. Полешник, Л. Пастухов, І. Присяжнюк, О. Сорока, С. Степанова, Д. Супрун, С. Федик,
Ю. Хім’як, Г. Юдківська, яка на даний час є суддею ЄСПЛ від України, та ін. Та попри
розуміння важливості окресленої теми в українській правовій науці очевидною є
тенденція до зростання кількості публікацій, присвячених дослідженню прикладних
вузькоспеціалізованих проблем застосування судової практики ЄСПЛ. Часто вчені
досліджують окремі рішення крізь «збільшуване скло» науки (zoom in) і мають рацію,
адже імплементація правових позицій ЄСПЛ у канві української правової матерії без
цього неможлива. Водночас важливо дивитися на питання у більш широкому контексті
(zoom out), у тому числі аналізуючи наукову літературу зарубіжних науковців (P. Egli,
A. Donald, J. Gordon, P. Leach, L. Helfer, D. Luban, F. NíAoláin, L. Wildhaber та ін.). Тільки
тоді можуть відбутись суттєві парадигмальні зміни.
Метою статті є з’ясування векторів впливу ЄСПЛ та його участь у формуванні
універсальної (наднаціональної) та внутрішньої (національної) парадигми прав
людини в Україні, а також огляд сучасних викликів, що є перешкодою на шляху до
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реального, а не номінального, утвердження сучасних мінімальних антропологічних
стандартів.
Досягнення мети детермінувало відповідну структуризацію цієї наукової
розвідки. Доволі часто діяльність ЄСПЛ асоціюють із захистом прав конкретних
скаржників, судовим процесом та ухваленням рішень, однак вже у першій частині
нашого дослідження пропонується дескрипція різних рівнів впливу ЄСПЛ:
інтеграційний (геополітичний), аксіологічний (доктринальний), правозахисний,
герменевтичний та контрольно-наглядовий. Відтак очевидним стає значно ширший
діапазон дії ЄСПЛ, що дає підстави вважати його поліфункціональною інституцією,
здатною творити сучасну парадигму прав і свобод людини та змінювати правову
реальність на європейському континенті. У другій частині дослідження ми з’ясуємо
динаміку правової дифузії наднаціонального та національного у площині
правотворчості (законодавство), правозастосування (судова практика) та позасудової
загальної практики. Тут ЄСПЛ позиціонується не «пасивним спостерігачем» процесів,
які відбуваються в Україні на внутрішньому, «домашньому» рівні, а впливовим
учасником дискурсу. Та попри беззаперечне визнання вагомої ролі ЄСПЛ і цінності
концептуальної ідеї універсальності прав і свобод людини, третя частина наукового
проекту презентує як сучасні виклики можуть нівелювати зусилля, спрямовані на
побудову системи правового захисту від свавілля держави. Постає логічне питання: чи
дійсно ми перебуваємо у безпеці, чи тільки тішимо себе ілюзіями?
Наднаціональний вектор впливу ЄСПЛ
Прийняття у 1950 р. Європейської конвенції з прав людини (далі - Конвенції) стало
доленосним історичним фактом, який засвідчив бажання європейської спільноти
створити єдиний темпорально-територіальний континуум, у межах якого ідея прав і
свобод людини стала основою для формування наднаціональної парадигми.
Прийняття Конвенції було революційним, оскільки в час її розробки, по-перше, окрема
людина ніколи раніше не була суб'єктом міжнародного права; по-друге, не було
розуміння можливості реалізації прав за межами території своєї країни (NíAoláin
2017: 15). ЄСПЛ став гарантом непорушності прийнятих універсальних норм, а
діяльність цієї інституції має наступні рівні впливу.
1. Вплив інтеграційний (геополітичний). Судова практика ЄСПЛ по суті
«цементує» домовленості держав-учасниць навколо вказаних універсальних
правових норм, і в такий спосіб відіграє суттєву роль в процесі інтеграції
європейських країн навколо спільної спадщини політико-правових традицій, ідеалів,
прав, свобод та верховенства права. Твердження про необхідність саме колективного
міжнародно-правового забезпечення здійснення прав та свобод присутнє в преамбулі
Конвенції та додаткових Протоколах і свідчить про чітке усвідомлення того факту, що
за відсутності універсальних орієнтирів, тільки національними правовими інститутами
та механізмами гарантувати єдині для всіх мінімальні стандарти прав людини
неможливо. Але це ще не все. Л. А. Сіціліанос, в минулому Президент ЄСПЛ, звертає
увагу, що роль Страсбурзького суду полягає не тільки у судовій практиці stricto sensu.
Він є складною частиною комплексу, який творить Рада Європи, будуючи справжній
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дім демократії на європейському континенті. ЄСПЛ задіяний у консолідації складових
елементів верховенства права, що є універсальними в усьому світі. При цьому ЄСПЛ
не повинен бути «вежею зі слонової кістки», а має постійно стежити за активністю
Ради Європи для живлення та збагачення своєї судової практики (Annual Report 2019:
10). По суті це продовження думки ще одного колишнього очільника ЄСПЛ
Л. Вільхабера про те, що ЄСПЛ як інституція покликана зміцнити країни у сфері
протидії спробам підірвати демократичний спосіб життя, а це своєю чергою, дозволить
забезпечити у Західній Європі загальну політичну стабільність (Wildhaber 2007: 523).
2. Вплив аксіологічний (доктринальний), що виявляється в участі ЄСПЛ у
формуванні міжнародною спільнотою універсальної системи цінностей, які становлять
ядро гуманістичної парадигми прав людини і визнані європейським співтовариством
«найвищим благом». Усі Договірні сторони, тобто держави, які ратифікували
Конвенцію (далі - Договірні сторони), повинні взяти на себе зобов’язання (erga omnes
ефект) щодо гарантування непорушності цих благ - право на життя, право на
справедливий судовий розгляд, право на повагу до приватного та сімейного життя,
право на вираження поглядів, свободу думки, совісті та релігії, захист права власності
і т.д. При цьому існує пряме визначення того, що є благом і навіть того, що не є таким
(заборони конкретного юридичного змісту) (Rabinovych 2008: 41). До прикладу,
Конвенція забороняє тортури або нелюдське чи таке, що принижує гідність,
поводження або покарання, дискримінацію у використанні прав і свобод, свавільне й
незаконне позбавлення волі, примусову працю та ін. Порушення діями державиучасниці конкретних статей Конвенції є обов’язковою умовою прийнятності скарги.
Крім того ЄСПЛ не є пасивним виконавцем, а радше активним творцем системи
цінностей, оскільки у своїй судовій практиці демонструє й інші аксіологічні константи,
про які в Конвенції прямо не йдеться, проте реалізація її положень стане неможливою
без їх врахування. Це зокрема, цінності процесуального характеру (презумпції,
правові позиції щодо «достатності підстав», «обґрунтованості рішень»,
«переконливості», «ефективності» тощо); цінність пропорційності (наприклад, баланс
інтересів держави та інтересів громадянина, домірність заходів забезпечення і
потенційної суспільної небезпеки тощо); цінність якісного закону; цінність контексту
тлумачення і т. д. Інколи ЄСПЛ має справу з надзвичайно чутливими для суспільства
питаннями (сурогатне материнство, гендерні стереотипи, право на аборт, евтаназія,
застосування шаріату, права меншин, компенсація за залишене майно у воєнні роки
при примусовому виселенні, право безперешкодного доступу до Інтернету і т. д.), а
тому окремі висновки ЄСПЛ можуть бути використані для «переформатування»
гуманітарної політики у сфері прав людини.
3. Вплив правозахисний. Концептуальність правових цінностей втрачає сенс
без забезпечення їх реальності, тобто фактичної здійснюваності (Mikhaylina 2018:
121). Правозахисний вплив відбувається не тільки на індивідуальному рівні
скаржника, який шукає захисту від свавілля, прагне справедливості та обґрунтованої
сатисфакції, на рівні функціонування правових інститутів держави-учасниці, що
зобов’язані реагувати на прийняте ЄСПЛ рішення, але й на рівні міжнародному, що
виявляється у пошуку відповідей на нові системні виклики, які постають перед усією
_____________________________________________
№ 1(17), 2021

235

IDEOLOGY AND POLITICS JOURNAL
© 2021 Foundation for Good Politics ISSN 2227-6068

європейською спільнотою. Судова практика сигналізує державам-учасницям про
порушення конкретними діями конкретних прав людини, передбаченими
конкретними статтями Конвенції, і разом з тим демонструє методологію системи
захисту антропологічних цінностей як зразок для національних систем. Тож
функціонування ЄСПЛ відбувається на основі прагматичного реалізму, який дозволяє
перемістити «права людини в книжці» не тільки у площину «права людини в суді», але
й «права людини в дії» (Wildhaber 2007: 526).
Водночас правозахисна діяльність ЄСПЛ є об’єктивно обмеженою. Відправною
точкою запуску правозахисного механізму ЄСПЛ є скарга, яка відповідає
встановленим критеріям прийнятності, тому не всі випадки свавілля держави можуть
зазнати міжнародного осуду та правової оцінки. «Ахіллесовою п’ятою» такого захисту
можна вважати те, що виконання рішень ЄСПЛ не підтримується суворою системою
примусу, а ґрунтується на добровільній згоді Договірних Сторін їх виконувати, що не
завжди відбувається. Та попри це, з усіх міжнародних правових інституцій такого ж
штибу (йдеться про Американський суд з прав людини, Африканський суд з прав
людини) ЄСПЛ вважається єдиною судовою інституцією з прав людини у світі, що має
дієві повноваження у правозастосовній сфері (Luban 2013: 7).
4. Вплив герменевтичний. Конвенція розглядається не як статична
концептуалізація прав людини, а як «живий інструмент» для правової оцінки фактів та
формулювання правових позицій. Рішення та висновки ЄСПЛ завжди мотивовані і
роз’яснюють зміст порушення, механізм застосування. Таке тлумачення є
обов’язковою частиною діяльності ЄСПЛ. На відміну від формалістського підходу
герменевтика ЄСПЛ має чіткий методологічний орієнтир — права людини (Luban 2013:
7). Однак саме ця частина є однією із найбільш складних, адже для суддів кожна скарга
— це сума певних соціокультурних умов, норм права, тенденцій і викликів. Судді
відтак повинні покладатися, принаймні частково, на домінуючі на час ухвалення
рішення тенденції чи соціальні умови, використовувати правові норми як «живу
енергію» (Bihun 2011: 76). Іншими словами ЄСПЛ змушений враховувати контекст
порушення, а тому інколи застосовувати різні підходи до вирішення, на перший
погляд, однотипних справ. Саме тому, в одному випадку заборона займатися певною
діяльністю є покаранням, бо «…суворість такого заходу надає йому карального та
стримуючого характеру властивого кримінальним санкціям», в іншому ж випадку вважається заходом, покликаним «захистити суспільство», а не покарати особу
(Khylyuk 2015: 114). Зрештою сам ЄСПЛ вважає свої повноваження перевіряти
дотримання національного законодавства обмеженим, та саме національні органи
повинні тлумачити і застосовувати національний закон (Case of Vyerentsov 2013).
Інтерпретація ЄСПЛ враховує, насамперед, динаміку сучасного контексту, а не
історичний підхід, адже це дає змогу, по-перше, враховувати ті надбання і стандарти,
які не були відомі розробникам Конвенції на той час; по-друге, враховувати актуальні
зміни, що відбуваються у державі, яка є відповідачем у справі (Donald, Gordon & Leach
2012: 88).
5. Вплив контрольно-наглядовий. ЄСПЛ вважається Страсбурзькою системою
нагляду (Helfer 2008: 133). При цьому механізм контролю вважається найбільш
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ефективною міжнародною системою захисту прав людини на сьогодні (Egli 2008: 155).
Такий контроль і нагляд стосується виключно питання дотримання положень
Конвенції державами і актуалізується при вирішення конкретного спору, але ефект від
цієї діяльності виходить далеко за межі окремої справи. У судовій практиці ЄСПЛ
останнім часом простежується тенденція зростання уваги до якості національного
закону та демократичних процесів прийняття рішень. Яскравим прикладом практичної
реалізації такого впливу є застосування відносно нового інструменту «пілотних
рішень», про що докладніше йтиметься далі. В такий спосіб реалізується не тільки мета
трансформації відповідно до нових викликів парадигми прав людини на
європейському континенті, але й впровадження універсальних підходів для побудови
«домашнього» законодавства держав-учасниць. Взаємодія міжнародного права із
внутрішнім передбачає побудову взаємовідносин двох правових систем, який
конституює процес їх взаємного впливу, в результаті якого забезпечується правове
регулювання спільної для міжнародного і національного права сфери суспільних
відносин (Rabinovych & Radanovych 2002: 61). Сам ЄСПЛ вбачає свою місію не тільки
в провадженні «індивідуального правосуддя», тобто вирішенні конкретного спору про
порушене право і визначенні розміру компенсації, але й у провадженні
«конституційного правосуддя», що втілюється у роз'ясненнях, захисті та розробці
правил, передбачених Конвенцією, і в такий спосіб ЄСПЛ сприяє дотриманню взятих
державами зобов'язань (Egli 2008: 157-158).
Апелювання до універсальних норм дає підстави виступити перед
європейською спільнотою з державним осудом дій інших суб’єктів міжнародного
права. Так, за офіційними даними станом на 31.12.2019 у провадженні ЄСПЛ
перебувало 5 міждержавних справ України проти Російської Федерації: «Україна
проти Росії (щодо Криму)», «Україна проти Росії (щодо східної України)», «Україна
проти Росії (II)» (щодо викрадення дітей-сиріт на непідконтрольних Україні територіях
Донецької і Луганської областей та вивезення їх на територію Російської Федерації),
«Україна проти Росії» (щодо політичних в’язнів), «Україна проти Росії» (щодо
захоплення українських моряків) (Lishchyna 2020: 3). Цікаво, що з загальної кількості
поданих 8 800 заяв проти України, понад 5 000 - стосуються порушення прав
заявників саме в Автономній Республіці Крим та на тимчасово окупованій території
Луганської та Донецької областей (Lishchyna 2020: 1). Можна припустити, що за умов
миру, поваги до державного суверенітету та територіальної цілісності ця статистика
мала б зовсім інше значення.
Національний вектор впливу ЄСПЛ на прикладі України
Система ключових цінностей Конвенції у нашому законодавстві має концептуальне
«дзеркальне відображення» як на рівні Конституції, так і на рівні галузевого
законодавства. Однак питання практичної реалізації цих прав і свобод, процедурні
норми і правила не завжди відповідають філософії Конвенції. Саме це дає підстави
для скарг і відповідно рішень на користь скаржників. І все ж розглянемо докладніше,
які зміни відбуваються на національному рівні під впливом судової практики ЄСПЛ.
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Зміни у законодавстві. Вплив міжнародного права на національне право може
мати наслідком видання нових норм національного права або зміну окремих норм
національного права, або скасування окремих норм національного права (Rabinovych
& Radanovych 2002: 40). Зоною відповідальності кожної з держав-учасниць Конвенції
є імплементація у національне законодавство міжнародних стандартів прав людини,
механізм їх реалізації та своєчасні і ефективні засоби захисту. По суті має відбутися
не механічна комплікація, а правова дифузія норм Конвенції, норм конституційного,
іншого галузевого домашнього права та судової практики ЄСПЛ. Вади цього процесу
стають причиною «вироку» державі-відповідачу у конкретному кейсі.
Витрати, пов’язані з дієвими реформами — це краща фінансова інвестиція, аніж
витрати, пов’язані з виплатами компенсацій у судових рішеннях ЄСПЛ, однак реформи
завжди є «болісним» процесом, особливо в умовах політичної, економічної,
демографічної та інших криз, які перманентно супроводжують процес українського
державотворення. Як жорстко резюмує В. Горбань:
Законодавство України, по-перше, досі відірване від народу… По-друге,
нестабільне, що провокує відповідний стан законності і правопорядку. Потретє, всупереч принципу політичного та ідеологічного плюралізму (ст. 15 КУ)
орієнтується на мінливі ідеологічні домінанти залежно від зміни політичного
складу ВРУ. (Horban’ 2019: 52)

Прикладами типових проблем, які призвели останніми роками до констатації
порушень Україною положень Конвенції і пов’язані зі сферою законодавства, є:
відсутність передбаченого законодавством ефективного механізму юридичного
захисту у зв’язку зі скаргами на ненадання належної медичної допомоги, неналежні
умови тримання під вартою, надмірну тривалість проваджень; недоліки
законодавства, які призводять до незаконного втручання у право на мирне володіння
майном; недоліки законодавства, внаслідок чого непропорційність стягнення
вчиненому правопорушенню призвела до порушення справедливого балансу між
загальним суспільним інтересом та захистом права власності приватних осіб;
відсутність закріпленого у законодавстві права засуджених до довічного позбавлення
волі осіб на пом’якшення покарання або звільнення від його відбування і т. д.
(Lishchyna 2020: 4–5).
Визначення таких «слабких» місць у законодавстві є тільки одним з
інструментів ЄСПЛ, якими можна сигналізувати про проблеми. Ще одним дієвим
сигналізатором є вже згадані «пілотні рішення» ЄСПЛ у справах, де були виявленні
недоліки національного законодавства системного характеру і тягнули за собою
численні однотипні скарги. Наявність такого сигналу зі Страсбурга змушує державувідповідача у справі провести певні реформи, внести зміни у нормативно-правове
регулювання певних процедур і правил, аби виправити виявлену системну помилку і
припинити стверджуване порушення прав і свобод людини.
Наведемо практичний приклад для ілюстрації. У справі «Бурмич проти України»
(Burmych and others v. Ukraine), яка стосувалися тривалого невиконання остаточних
рішень національних судів, внаслідок збільшення кількості аналогічних заяв ЄСПЛ
вирішив застосувати процедуру «пілотного рішення» та обрав справу «Юрій
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Миколайович Іванов проти України» (Yuriy Nikolayevich Ivanov v. Ukraine) в якості зразка
цієї проблеми. Починаючи від 1999 р. ЄСПЛ отримав 29 000 аналогічних до Іванова
скарг, майже половина з яких була розглянута, проте Україна досі не забезпечила на
національному рівні і досі не вжила заходів, які б усували системну проблему, що була
повністю під контролем держави. З огляду на це, ЄСПЛ дійшов висновку, що
… немає сенсу повторювати свої висновки у довгій низці аналогічних справ, що
призведе до значного навантаження на ресурси Суду через велику кількість
справ і правосуддя не здійснюватиметься належним чином. Зокрема, така
практика не сприяла б корисному чи ефективному зміцненню захисту прав
людини відповідно до Конвенції. (Case of Burmych 2017)

Виходом із цієї ситуації стало вилучення з реєстру справи «Бурмич проти
України» і ще таких 12 143 справ, призупинення процедури їх розгляду та передачі
Комітету Міністрів Ради Європи, щоб разом із Урядом України знайти вирішення цієї
системної проблеми. Всі нові скарги до ЄСПЛ з цього питання будуть одразу
передаватися до Комітету Міністрів. Це призведе до того, що ближчим часом понад
12 тисяч українців не отримають рішення про компенсацію від ЄСПЛ (Vyrok Ukrayini
2017). Тож попри існування Закону України «Про виконання рішень та застосування
практики Європейського суду з прав людини» механізм реалізації його положень ще
недосконалий. Такий стан речей викликає глибоку занепокоєність, адже під загрозою
опиняється надійність та ефективність конвенційної системи, яку створюють
повторювані скарги, а порушення прав залишається без змін.
Вплив ЄСПЛ реалізується також на рівні експертної оцінки національного
законодавства. До прикладу у 2019 р. було здійснено юридичну експертизу на
відповідність положенням Конвенції та практиці ЄСПЛ 3 301 проєкт законів України
та інших нормативно-правових актів, що підлягають державній реєстрації. Як
результат, було надано 92 висновки щодо невідповідності таких документів
положенням Конвенції, щодо 30 документів було висловлено застереження, а 68
документів було доопрацьовано розробниками в робочому порядку (Lishchyna 2020:
12).
Підсумуємо сказане: існують наступні інструменти впливу ЄСПЛ у сфері
національного законотворення: 1) стимулювання зміни, скасування чи прийняття
законодавства у відповідності до вимог Конвенції та додаткових протоколів
(доктринальний рівень); 2) сигналізування про недоліки існуючого законодавства у
конкретних рішеннях (індивідуальний рівень); 2) винесення «пілотних рішень»,
пов’язаних із проблемою якості законодавства (системний рівень); 3) використання
правових позицій ЄСПЛ та положень Конвенції для експертизи національного
законодавства (експертний рівень).
Зміни у судовій практиці. Судова практики ЄСПЛ є частиною національного
права, а його інтерпретації правових фактів входять у канву правозастосовної
практики. Виходячи з позиції вже згаданого раніше прагматичного реалізму, доцільно
визнати значення правових позицій, сформульованих не тільки у кейсах проти
України, але й проти інших держав, хоча з цього приводу точаться дискусії
(Parkhomenko 2018: 141-142). Використовуючи ЄСПЛ як джерело права, судді можуть
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орієнтуватися на різні проблемні ситуації судового провадження: з’ясування
змістовних проблем предмету розгляду; визначення можливості та способів
застосування загальних принципів права та засад судового розгляду для потреб
конкретної справи; з’ясування способів вирішення окремих процесуальних питань
конкретного провадження (питання тлумачення та застосування процесуальних норм)
(Stepanova 2018: 9).
Існують наступні типові проблеми, що дають правові підстави для рішень на
користь заявників проти України і стосуються цієї сфери: недоліки судової практики,
що призводять до порушення права особи на справедливий судовий розгляд;
порушення права особи на свободу вираження поглядів та права на мирні зібрання,
незаконного втручання у право на мирне володіння майном; недоліки судової
практики, внаслідок чого непропорційність стягнення вчиненому правопорушенню
призвела до порушення справедливого балансу між загальним суспільним інтересом
та захистом права власності приватних осіб; недоліки тлумачення законодавства
судами і т. д. (Lishchyna 2020: 4–5).
Попри усвідомлення важливості позицій ЄСПЛ, доволі часто посилання
українських суддів на судову практику має виключно формальний характер, а інколи
такі згадки конкретних рішень взагалі без сенсу. Таку проблему фахівці називають
нерелевантним застосуванням судової практики ЄСПЛ і найбільш типовими його
проявами є множинні, шаблонні, маніпулятивні цитування, цитування неіснуючих
кейсів тощо (Babanly & Pushkar 2019; Havrylyuk 2018). Прикладами неправильного
застосування правових позицій ЄСПЛ суддями в українських судах є посилання на
загальні принципи та тлумачення з ігноруванням передбачених ЄСПЛ умов їхнього
застосування; вибірковість застосування практики ЄСПЛ; порушення юрисдикційного
критерію ratione personae; проблема розрізнення ratio decidenti та obiter dictum
рішення; вихід за межі правової позиції ЄСПЛ; відсутність первинного джерела
правової позиції ЄСПЛ (leading case); порушення сфери застосування окремих статей
ЄКПЛ; обґрунтування фіктивних преюдицій на підставі рішень ЄСПЛ; посилання на
практику ЄСПЛ за наявності чітких та несуперечливих положень національного
закону; підміна мотивувальної частини судового рішення цитуванням практики ЄСПЛ;
неповнота та вибірковість викладення правової позиції ЄСПЛ; фрагментарність знань
з міжнародного та європейського права; суперечності між наведеною правовою
позицією ЄСПЛ та рішенням суду тощо (Buromens’kyy& Serdyuk 2018; Dufeniuk 2019).
Труднощі виникають також через необхідність імплементації прецедентної судової
практики, яка не є звичним компонентом нашої континентальної правової системи, а
тому з цього приводу виникають численні дискусії.
З іншого боку варто відзначити, що з року в рік відбувається поступовий відхід
від такої практики некоректних посилань на судову практику ЄСПЛ завдяки
проведенню спеціалізованих тренінгів для правників, роз’яснювальної роботи,
поширення методичних матеріалів, реалізації інших освітньо-наукових проєктів, що
дає підстави для обережного оптимізму.
Зміни у позасудовій загальній практиці. На рівні кожної окремої держави
завжди конкурують «вокалізм vs глобалізм», «національнім vs інтернаціоналізм».
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Універсальні цінностей демократичного суспільства та прав людини дають підстави
для конвергенції наднаціональної та національної правових систем на рівні правових
текстів, правової практики, правового регулювання, правозастосування і т.д. Та все ж
домашній захист конституційних прав часто програє і не тому, що держава щось не
зробила, а тому що сама держава є за своєю суттю є порушником прав (Luban 2013: 2).
На думку європейських фахівців, найбільш помітно впливають на прийняття у
ЄСПЛ вироків проти України і стосуються сфери позасудової загальної практики
наступні проблеми: надмірна тривалість проваджень у цивільних і кримінальних
справах; жорстоке поводження з особами, які перебувають під контролем держави (у
місяцях досудового тримання під вартою або в місцях виконання покарань);
неефективність розслідування правоохоронними органами скарг на жорстоке
поводження представників державних органів, зокрема у місцях попереднього
ув’язнення або в установах виконання покарань; непередбачуваність та відсутність
узгодженості у політиці національних органів влади, які призвели до незаконного
втручання держави у право власності приватних осіб; неналежні матеріальнопобутові умови тримання осіб, які перебувають під контролем держави; надмірно
тривале застосування запобіжного заходу у вигляді підписки про невиїзд; недоліки
адміністративної практики державних органів, які призводять до тримання особи під
вартою без належної законної підстави та ін. (Lishchyna 2020: 4–5).
З одного боку Україна підтримує європейські цінності у сфері прав і свобод
людини, бере на себе зобов’язання, виконує їх. Зокрема розробляються стратегії
діяльності правозахисних інституцій та проводить масштабну просвітницьку роботу
щоб підвищити правову інформованість населення України про права і свободи
людини та надати змогу запобігти проявам різних форм дискримінації в суспільстві
(Denisova 2020: 16). З іншого — не проводить або проводить не завжди успішні і не
завжди продумані реформи, що могли б змінити якість життя, зробити дієвими
задекларовані гарантії прав і свобод, досягнути гармонізації не тільки норм цінностей,
але й норм практики з міжнародними стандартами.
Одним із наслідків цих деструктивних процесів є незмінна позиція України на
третій сходинці серед країн-лідерів за кількістю скарг до ЄСПЛ, які очікують на
вирішення (Росія - 13 650 (22 %); Туреччина - 11 750 (19 %); Україна - 10 400 (16,8 %)
(Analysis of statistics 2020: 8). Якщо ж глянути на внутрішній рівень скарг на порушення
прав, то за офіційними даними тільки у 2019 р. до українського Омбудсмана
звернулось понад 47 тисяч осіб щодо порушення їхніх прав, з яких 63% стосувалися
порушення громадянських прав, а 24% — соціальних та економічних прав і,
безумовно, не може не турбувати факт, що на тлі загальнонаціональної боротьби з
COVID-19 виникли нові прояви нетерпимості, дискримінації та відсутності
толерантності в українському суспільстві (Denisova 2020: 16). Аксіологічний вплив
ЄСПЛ (ціннісно-орієнтаційний) домінує над праксеологією, ідея прав людини над
практикою їх реалізації.
Разом з тим, важливо пам’ятати, що не кожна заява про порушення прав
людини, скерована до ЄСПЛ, є прийнятною та обґрунтованою, а вимога сплати
компенсації справедливою. Підтвердженням такого висновку є факт, що у 109
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справах, у яких в 2019 р. було винесено рішення проти України, ЄСПЛ зобов’язав уряд
сплатити 1 498 555,56 євро, натомість відхилено вимоги заявників на загальну суму 1
657 809 391,38 євро, що складає понад 99,9 % (Lishchyna 2020: 2). Схожими були
результати у 2018 р. Очевидною є безпідставна «надмірність апетитів» скаржників в
частині прохання матеріальної сатисфакції.
Ілюзія безпеки або крихкість універсальних норм Конвенції перед фронтом сучасних
викликів
ЄСПЛ не є «панацеєю» від свавілля держави, але нічого кращого міжнародна
спільнота досі не запропонувала. Впродовж останніх 70 років правова і соціальна
реальність змінювалась і буде змінюватися й далі, а це змушує періодично
переосмислювати підходи до змісту та механізму захисту прав людини з урахуванням
сучасних викликів.
Виклик перший — пошук меж інтерпретації та універсалізації. Забезпечити
єдність позиції в ході універсалізації норм є вкрай важливим і водночас важким
завданням. Сучасним викликом постає необхідність визначення меж повноважень
ЄСПЛ в інтерпретаційній сфері. Видається, щоби сьогодні Страсбурзький суд не
ухвалив, воно може бути піддане критиці на цій основі. Якщо ЄСПЛ не змінюватиме
своїх підходів і не застосовуватиме еволюційний підхід до інтерпретації - Конвенція
перестане бути «живим інструментом», якщо ж продовжуватиме розвивати
еволюційне тлумачення, то рано чи пізно вийде за межі змісту норм, які були
передбачені початковим задумом творців Конвенції і самого суду. Сьогодні лунає
критика ЄСПЛ щодо проникнення у ті сфери, де немає і ніколи не було згоди
Договірних Сторін. Більше того, на думку деяких вчених, останнім часом
спостерігається небезпечна тенденція до творення цілком нових правових понять та
посилення уваги до позитивних зобов’язань держави. Відтак з’являються
«методологічні звинувачення» в тому, що ЄСПЛ відійшов від звичних принципів
тлумачення міжнародних договорів, а його надмірна активність в юриспруденції стала
системною проблемою (Donald, Gordon&Leach2012: 91–92). Ставиться питання про
сутність ЄСПЛ: чи є він в першу чергу міжнародним судом, що розбирає індивідуальні
скарги, чи квазіконституційним органом, що дає відповідь на системні проблеми
(Wildhaber 2007: 528; Tymchenko & Demyanova 2014).
Виклик другий — обмеженість герменевтичного впливу. Друга проблема,
пов’язана з не завжди достатньою чіткістю обґрунтувань рішень, непослідовністю
презентації правових позицій у схожих кейсах, що породжує колізії і неоднозначність
розуміння того, що повинна зробити держава-відповідач, щоби скарг, а головне
рішень, проти неї не було в майбутньому. У своїй практиці ЄСПЛ сам визнає:
… як би чітко не було положення сформульоване, у будь-якій галузі права…
існуватиме неминучий елемент судового тлумачення. Завжди існуватиме
потреба у роз’ясненні нечітких норм або тих, що потребують пристосування до
обставин, що змінюються. З іншого боку, хоча визначеність є вкрай необхідною,
вона може спричиняти надмірну жорсткість, а закон повинен бути здатним
встигати за обставинами, що змінюються. Відповідно багато законів неминуче
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сформульовані у термінах, що тією чи іншою мірою є нечіткими, та тлумачення
й застосування яких є питанням практики. (Case of Vyerentsov v. Ukraine 2013)

Відтак ЄСПЛ з одного боку залишає деяку гнучкість у застосуванні Конвенції,
але з іншого - відкриває можливості для довільного та непрозорого прийняття рішень
(Dzehtsiarou 2018: 90).
Суттєвим є й те, що з кожним роком база судової практики ЄСПЛ зростає в
середньому на дев’ятсот нових рішень (наприклад, у 2017 р. — 1068; у 2018 р. — 1014;
у 2019 р. — 884; у 2020 р. — 881) (Analysis of statistics 2020: 10). Сьогодні працює
"Платформа поширення знань" (Knowledge Sharing Platform), функціонує Мережа
національних Верховних судів (Superior Courts Network) з метою покращення діалогу
між ЄСПЛ та національними органами судової гілки влади, обміну аналітичними
матеріалами, прецедентною практикою, інноваціями, корисними знаннями у сфері
правосуддя. Завдяки зусиллям офіційних державних установ, неурядових організацій,
окремих фахівців щороку видаються посібники, дайджести, рішення перекладаються
і публікуються за певними рубриками, забезпечуючи в такий спосіб доступ до знання
судової практики і розуміння філософії діяльності ЄСПЛ. Важливим кроком вперед
стало відкриття у 2020 р. україномовної версії офіційної бази даних HUDOC, яка надає
доступ до судових рішень, консультативних висновків, стислих викладів правових
позицій, звітів та резолюцій. Разом з тим постає новий виклик якісного і швидкого
опрацювання та використання цього постійно зростаючого масиву інформації, адже
якщо колись проблемою було отримати доступ до певного документу, то тепер "не
загубитися" у потоці численних документів. Відтак імплементувати швидко та
ефективно такий об’єм правової інформації у судову практику національних судів, а
тим більше у законотворчу діяльність, залишається складним завданням.
Виклик третій — невиконання рішень ЄСПЛ. Безперечно, це є суттєвою
перешкодою на шляху до утвердження, передусім, національної парадигми прав
людини, адже йдеться про необхідність конкретної держави вчинити активні дії щодо
відновлення порушених прав, компенсації завданої шкоди у конкретному випадку, а
також врахування обставин і їх правової оцінки ЄСПЛ під час формування подальшої
внутрішньої гуманітарної політики. В Україні щороку тисячі рішень ЄСПЛ переходять
до залишку невиконаних, а впродовж чергового звітного періоду до їх числі
додаються нові. Причинами такого явища є чинники правові (необхідність внесення
змін до законів та підзаконних актів, оптимізація діючих та впровадження нових
правових механізмів та процедур), фінансово-економічні (відсутність достатніх
ресурсів у Державному бюджеті), політичні (відсутність політичної волі чи
недостатність політичних ресурсів провести реформи). Застосування пілотних рішень
ЄСПЛ також не дає суттєвих результатів, адже потенційні скаржники втрачають
можливості ефективно реалізувати захист своїх прав за допомогою цього
міжнародного інструменту.
Ми повинні пам’ятати, що жорсткого примусу виконання рішень ЄСПЛ не існує
(Egli 2008: 159). Відтак Рада Європи повинна розробити систему «позитивних
стимулів»
(додаткове
фінансування
неурядових
організацій,
підтримка
демократичних ініціатив тощо) та санкцій, що мало б заохотити держави виконувати
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рішення ЄСПЛ. При цьому санкції повинні бути класифіковані відповідно до характеру
порушення та причини, через яку держава-відповідач не виконує норми Конвенції та
рішення ЄСПЛ. З цією метою пропонується проводити спеціальні розслідування
(Helfer 2008: 156). Втім існує ще одна значно глибша проблема невиконання рішень.
Часом національні суди висловлюють виразну позицію про те, що ЄСПЛ не правильно
зрозумів якийсь елемент місцевої ситуації або його судження є недостатньо зрозумілі
для наслідування (Arnardóttir 2017: 830). Такі причини національного опору
неможливо усунути «палицею і пряником», а тільки діалогом зі Страсбургом.
Виклик четвертий — проблема операційна, яка також стає перешкодою для
швидкого та дієвого механізму захисту прав людини в ЄСПЛ і пов'язана із
необхідністю обробки великого напливу скарг, необхідністю скорочення термінів
розгляду кейсів, пошуку інноваційних способів забезпечення доступу до ЄСПЛ,
внесення змін до регламенту роботи. ЄСПЛ став заручником власного успіху (Helfer
2008: 126; Egli 2008: 155; Goncharenko 2012: 246). Таку хвилю звернень можна
пояснити і вірою в дієвість механізму захисту прав людини, і більшою обізнаністю
громадськості з діяльністю цього інституту, і впровадженням електронного
діловодства, що сприяє процедурі прийняття та обробки заяв. Сьогодні ЄСПЛ потребує
переформатування своєї діяльності так, щоби разом із збереженням мандату довіри
реагувати на зміни у правовому і політичному ландшафті Європи.
Вище згадане невиконання рішень ЄСПЛ також є одним із чинників, який
провокує проблеми. Згадаємо знову пілотні рішення. ЄСПЛ дійсно зустрічається
сьогодні із серйозною проблемою завантаженості справами, що обумовлено
структурними та/або системними проблемами у різних Договірних Сторонах і, як
вихід з положення, «заморожує» процедуру повноцінного розгляду справ, аналогічних
до пілотної, та передає їх Комітету Міністрів Ради Європи на певний термін.
Гіпотетично цей термін має бути достатнім для того, аби держава провела реформи і
впровадила новий юридичний механізм захисту та відновлення порушених прав
людини. При цьому статистика ЄСПЛ оновлюється і демонструє більшу ефективність
діяльності. Опоненти такого підходу наводять не менш переконливі аргументи:
… хоча зменшення кількості справ, що розглядаються в Суді, може призвести
до того, що адміністративний стан установи виглядатиме краще, це не означає,
що ситуація з правами людини в Європі є кращою. Навпаки! Суд був створений
спеціально для того, щоб відповісти на ці порушення як незалежний судовий
орган, а не концентруватися на статистиці… самоусунення від розгляду справ
про фундаментальні права не може бути виправдана економікою Суду, його
ефективністю чи концепцією Брайтонської декларації. Це просто
короткострокова перевага для Суду. (Joint Dissenting Opinion 2017)

Окрім «пілотних рішень» актуальні реформи ЄСПЛ стосуються вдосконалення
системи фільтрування заяв, оптимізації порядку застосування судової практики,
надання консультаційних висновків, посилення «домашніх» механізмів захисту,
впровадження альтернативних методів вирішення спорів, у тому числі медіації і т. д.
(Egli 2008: 65–172).
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І останнє. Вагомими викликом сучасності є хиткий фундамент ліберальної
демократії, який довгий час лежав в основі формування політики Західної Європи і
який поступово сьогодні трансформується. ЄСПЛ часто апелює до поняття
демократичних цінностей та/або цінностей демократичного суспільства, адже саме в
демократичному середовищі може існувати дієва система гарантій та захисту права
людини. ЄСПЛ оцінює чи було виявлене втручання виправдане чи «необхідне в
демократичному суспільстві». При цьому демократія є одним з фундаментальних
методологічних орієнтирів ЄСПЛ не в сенсі його формального аспекту волевиявлення,
а в сенсі необхідності охоплення та врахування інтересів усіх суб'єктів, що
перебувають під владою держави (Zysset 2018: 686). Що відбудеться, коли такий
орієнтир залишиться авторитетом для ЄСПЛ, проте втратить свій вплив у
геополітичному просторі континенту? Сьогодні європейський політико-правовий
ландшафт змінюється. Зростає напруга, пов’язана зі скептичною оцінкою ліберальнодемократичної політики, як такої, що не здатна протидіяти сучасним викликам та
загрозам. Посилюються націоналістичні тенденції, прикладами яких є суттєве
зростання прихильників націоналістичних партій у Польщі, Угорщині, Франції, Італії,
Данії, Німеччині ті ін. Як зауважує Я. Мунк:
Чверть століття тому більшість громадян ліберальних демократій були
задоволені своїми урядами та дали високі оцінки діяльності державних
установ; тепер вони розчаровані більше, ніж коли-небудь. Чверть століття тому
більшість громадян пишалися, що живуть в ліберальній демократії і рішуче
відхиляли авторитарні альтернативи їх системи управління; зараз зростає
число тих, хто більш вороже ставиться до демократії. І чверть століття тому,
політичні опоненти були об'єднані повагою до основних демократичних
правил і норм; сьогодні кандидати, які порушують фундаментальні норми
ліберальної демократії набули великої влади і впливу. (Mounk 2018: 5)

Автократичні тенденції ставлять під загрозу права людини та демократичні
цінності. І що вкрай небезпечно: нові автократії мають виняткову здатність маскувати
свою справжню натуру у контекст конституційної демократії (Sólyom 2019: 4).
Постають нові загрози, пов’язані із «демократичним дефіцитом», наявності збройних
конфліктів, репресій та проблем легітимності в окремих європейських країнах
(NíAoláin 2017: 21). Такі тенденції розхитують інституційну міцність і erga omnes ефект
ЄСПЛ, а зрештою й може постати питання про значно вужчий ліміт повноважень, адже
своїми рішеннями проти держав-відповідачів так чи інакше ЄСПЛ дає критичну оцінку
діяльності державних органів судової, виконавчої, законодавчої гілок влади, і тим
самим може викликати національний опір.
Натомість в Україні, окрім політичної нестабільності, проблем національної
самоідентифікації значної частини населення, війни на Сході, затяжного транзиту від
посткомуністичної держави до тієї демократії, яку європейці вже встигли побудувати,
наново переосмислити і тепер критикувати, вбачається ще одна додаткова
фундаментальна проблема, суть якої полягає у «відриві праводержавотворчого
процесу від власних традицій і досвіду» та в «надмірному захопленні запозиченнями
зарубіжних теоретичних схем і практичних зразків, із еклектичної суміші яких
твориться нежиттєздатний гібрид» (Horban’ 2019: 53). Європейська та національна
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системи захисту основних прав мають співіснувати симбіотично, як «добрі друзі»,
поважаючи специфіку один одного, будучи пильними та корисними з метою
збереження основоположних принципів (Sólyom 2019: 3). Очевидно, що пошук
оптимальної моделі такого симбіозу не є справою одного дня, тижня, року чи навіть
десятиліття. Цей процес триватиме завжди в умовах мінливих політичних,
економічних, соціальних, правових та інших трендів, що супроводжуватимуть
історичний розвиток людства.
Висновки
ЄСПЛ як цілісний політико-правовий інститут покликаний служити ідеї захисту прав
людини. Кожне судове рішення ЄСПЛ конструює спочатку наднаціональну правову
матерію, а потім стає надбанням національним через імплементацію правових
позицій та висновків у законодавство держав-учасниць. Судова практика та висновки
ЄСПЛ, а також постійна комунікація з Радою Європи та іншими міжнародними
інституціями, мають фундаментальний вплив на формування універсальної парадигми
прав людини. ЄСПЛ далеко виходить за межі праксеології «індивідуального
правосуддя». Цей вплив вбачається у наступних напрямках:
— об’єднання держав навколо спільної ідеї розробки універсальних
орієнтирів, мінімальних стандартів у сфері забезпечення прав і свобод
людини, функціонування правових інститутів, впровадження гарантій,
уніфікованих засад захисту з метою забезпечення загальної політичної
стабільності (вплив інтеграційний);
— участь у формуванні ядра гуманістичної парадигми прав людини,
визнаних
європейським співтовариством «найвищим благом», із
наступною деталізацією у судовій практиці, а також висловлення
правових позиції щодо цінностей процесуального характеру, цінностей
пропорційності, цінностей контексту тлумачення і т. д. (вплив
аксіологічний);
— вирішення справ по суті, захист осіб від свавілля, відновлення
справедливості та забезпечення обґрунтованої сатисфакції (вплив
правозахисний);
— застосування Конвенції як «живого інструменту» та контекстуальне
тлумачення правових норм з урахуванням конкретних соціокультурних
умов, домінуючих тенденцій та викликів (вплив герменевтичний);
— посилення уваги до якості закону та демократичних процесів на
національному рівні та вжиття заходів, спрямованих на сигналізування
про проблеми системного характеру (наприклад, інструмент «пілотних
рішень»), розробки роз’яснень та правил з метою сприяння дотриманню
державами своїх зобов’язань (вплив контрольно-наглядовий).
Фокус дослідницької уваги на Україну показав, що наша держава не
залишилася осторонь політико-правових процесів, які відбуваються на європейському
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континенті і пов’язані з прагненнями побудувати міцну і надійну систему гарантування
фундаментальних прав і свобод людини, верховенства права, демократичних
цінностей. Але не все дається просто на цьому шляху. Концептуальних суперечностей
між наднаціональним і національним рівнем нормативно-правового забезпечення
положень Конвенції не існує, однак проблеми починаються у практичні площині, що й
приводить до значного потоку скарг проти України, «пілотних рішень», невиконання
рішень, запізнілого реагування в частині проведення дієвих реформ. Тож
пріоритетними завданнями сьогодні для нас залишається продовження процесу
впровадження міжнародних стандартів з урахуванням власної багатовікової традиції
державотворення і правотворення, і, безумовно, вихід України з кола країн-лідерів,
проти яких скаржаться потерпілі, шукаючи сатисфакцію в міжнародному суді, оскільки
«домашні інстанції» вичерпали ліміт довіри.
Проведене дослідження також демонструє складність функціонування ЄСПЛ в
умовах сучасних загроз та викликів, до яких віднесено: по-перше, нечіткість меж
інтерпретації та універсалізації, що викликає критику ЄСПЛ через вихід за межі змісту
норм, передбачених початковим задумом Договірних сторін, через творення цілком
нових правових понять, через надмірну активність у юриспруденції і т. д.; по-друге,
обмеженість геменевтичного впливу, що зумовлено не завжди переконливою
аргументацією рішень, а подекуди презентацією різних правових позицій у схожих
кейсах, що породжує колізії та неоднозначності; по-третє, невиконання рішень ЄСПЛ,
що є суттєвою перешкодою для дієвої екстраполяції універсальних цінностей
Конвенції в канві національного правового поля; по-четверте, операційна проблема,
пов’язана з необхідністю обробки постійно зростаючого значного масиву справ; поп’яте, тенденції зміни політичного ландшафту Європи від ліберальної демократії до
посилення націоналізму та автократії, що може суттєво послабити erga omnes ефект
Страсбурзького суду.
Втім, не зважаючи на тривожну конотацію сказаного, сьогодні ця міжнародна
інституція продовжує активно розвивати та пропагувати "людиноорієнтовану"
парадигму на наднаціональному та національному рівнях, формувати інфраструктуру
та визначати методологічні засади захисту людини від свавілля держави, тим самим
докладаючись до мети творення безпечного середовища для реалізації прав та
свобод. Тож впливовість та дієвість ЄСПЛ у європейському темпоральнопросторовому є безперечною.
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НАТО І КОНФЛІКТ МІЖ СУВЕРЕНІЗМОМ ТА УНІВЕРСАЛІЗМОМ
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Анотація. У статті розглянуто еволюцію НАТО після закінчення Холодної війни
в контексті взаємин США з країнами Європи. Основну увагу приділено порівнянню
підходів Демократичної і Республіканської партій до трансатлантичних відносин
всередині альянсу, а також оцінці результатів реалізації цих підходів на практиці.
Автор підкреслює, що американське лідерство в НАТО носить нестабільний
характер, так як і демократи, і республіканці розглядають організацію як інструмент
реалізації своїх національних планів. Показано, що європейські члени альянсу з більшою
довірою ставляться до демократів, чиї пріоритети побудовані на ліберальнодемократичному універсалізмі, ніж до республіканців з їхньою схильністю до
суверенізму. Консенсус в США щодо можливості формування «стратегічної автономії»
ЄС розглядається в контексті двопартійної стратегії «повороту в Азію» і, як наслідок,
консолідованої позиції європейських членів НАТО.
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НАТО И КОНФЛИКТ МЕЖДУ СУВЕРЕНИЗМОМ И УНИВЕРСАЛИЗМОМ
Сергей Шенин
Саратовский государственный университет им. Н. Г. Чернышевского
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Резюме: В статье рассмотрена эволюция НАТО после окончания Холодной
войны в контексте взаимоотношений США со странами Европы. Основное внимание
при этом уделяется сравнению подходов Демократической и Республиканской партий
к трансатлантическим отношениям внутри альянса, а также оценке результатов
реализации этих подходов на практике.
Подчёркивается, что американское лидерство в НАТО носит нестабильный
характер, так как и демократы, и республиканцы рассматривают организацию в
качестве инструмента реализации своих планов. Показано, что европейские члены
альянса с бóльшим доверием относятся к демократам, чьи приоритеты построены на
либерально-демократическом универсализме, чем к республиканцам с их идеологией
суверенизма. Консенсус в США в отношении возможности формирования
“стратегической автономии” ЕС рассматривается в контексте двухпартийной
стратегии “поворота в Азию” и как следствие консолидированной позиции европейских
членов НАТО.
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Введение
Основанная в 1949 г. Организация североатлантического договора (НАТО) сыграла
огромную роль в сохранении стабильности мировой двухполюсной системы в годы
Холодной войны. Эта структура обеспечила надёжную военно-политическую
консолидацию стран, приверженных правам человека, демократии, верховенству
закона. В рамках альянса эти страны сумели объединить усилия, которые привели к
победе в Холодной войне против коммунизма. Один из американских президентов,
Дж. Буш-младший, не без оснований утверждал, что «НАТО — это самый успешный
альянс в мировой истории… Благодаря НАТО Европа цела, едина и находится в мире»
(Bush 2005). Для западных стран Холодная война стала «золотым веком»
идеологического единства, атлантической солидарности, многостороннего
взаимодействия.
Правда, после окончания Холодной войны, когда из-за распада Варшавского
договора многие заговорили об утрате общих ориентиров у стран НАТО, этот тренд
стал ослабевать и чередоваться с периодами преобладания разногласий и даже
унилатерализма. Несмотря на это, альянс не просто сохранился, но даже стал
стремительно расширяться — с двенадцати членов в конце 1980-х гг. до тридцати в
2020 г. Желание вступить в НАТО наблюдалось и наблюдается колоссальное,
поскольку организация надёжно гарантирует безопасность и сохранение
демократического устройства от внешних посягательств.
НАТО и сегодня сохраняет свою важность не только для Европы, но и для
Соединенных Штатов. Для США североатлантический альянс — это ключевой признак
американского мирового лидерства, важнейший инструмент консолидации Запада и
поддержки системы глобальной безопасности. Альянс отвечает за 2/3 всемирного ВВП
и такую же долю мировых военных расходов.
Несмотря на то, что центростремительные силы в НАТО традиционно очень
сильны, центробежные тенденции постепенно нарастают. Здесь надо помнить, что для
Европы в момент окончания Холодной войны внутриевропейская интеграция была на
втором плане — триумфальный оборонный альянс являлся главным столпом
«европейского проекта», обеспечивавшим стабильность и процветание континента.
Однако после Маастрихта акценты стали постепенно смещаться, и сегодня
Европейский Союз, глубоко укоренившись за почти три десятилетия своего
существования в жизнь европейцев, имеет для них первостепенную значимость.
Ценность НАТО при этом снизилась, альянс постепенно отходит на периферию
внимания населения и элит Старого Света (Belin 2019).
Слабеющая трансатлантическая солидарность неожиданно получила еще один
удар — теперь со стороны США. Администрация Дональда Трампа в своей внешней
политике взяла на вооружение идеологию суверенизма, которая подразумевает
«утверждение суверенного контроля над своими законами, институтами и условиями
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международных
взаимодействий»
при
ослаблении
наднациональных,
международных структур и рыночных сил, ограничивающих национальное
государство (De Spiegeleire, Skinner & Sweijs 2017). Адепты суверенизма
рассматривали НАТО как угрозу американским национальным интересам, и поэтому
администрация Трампа делала всё, чтобы укрепить односторонний контроль над
структурой. Хотя новая администрация Дж. Байдена дезавуировала этот принцип и
обещала восстановить трансатлантическое единство и даже расширить альянс (Biden
2019), сегодня уже нельзя гарантировать, что в будущем трансатлантизм опять не
столкнется с суверенизмом с самыми разрушительными последствиями для блока.
Соответственно, целью данной статьи является выявление и характеристика
общих трендов, существующих в политике США в отношении НАТО в период после
окончания Холодной войны, определение роли партийного фактора в формировании
этой политики, оценка результатов реализации партийных подходов, включая
суверенизм и универсализм, на практике, а также прогнозирование на этой базе
основных тенденций в процессе развития трансатлантических отношений в
среднесрочной перспективе.
НАТО на распутье
Существует несколько факторов, которые способствуют нарастанию разногласий
внутри блока, особенно между США и странами Европы. Во-первых, это проблема
«распределения бремени» и попытки Вашингтона заставить европейских партнеров
по НАТО увеличить их долю расходов. В 1989 г. США несли на себе 58% оборонных
затрат альянса, а в XXI веке эта нагрузка выросла до 70%. Это произошло потому, что
европейцы, уверенные, что могут воспользоваться «мирным дивидендом» в
результате победы в Холодной войне, резко снизили свои военные расходы. Так, если
в 1985–1989 гг. европейские члены НАТО тратили в среднем 3,1% ВВП на свою
оборону, то к 2015 г. был достигнут самый низкий уровень — в 1,4% ВВП (Kamp 2019).
Европейские правительства, привыкшие жить под американским «зонтиком
безопасности», боялись начать тратить больше на оборону, поскольку это означало бы
снижение жизненного уровня населения, а значит и популярности национальных элит.
Соединенные Штаты пытались исправить ситуацию. Сначала администрация
Дж. Буша-старшего, потом демократы Б. Клинтона в контексте процесса расширения
НАТО, затем Дж. Буш-младший в связи с войной в Афганистане и, наконец, Б. Обама,
осуществлявший стратегию «тихоокеанского поворота», пытались убедить союзников
ориентироваться на цифру в 2% ВВП для оборонных расходов. Однако европейцы
реагировали
на
эти
просьбы
достаточно
уклончиво.
В
результате
недофинансирования общая боеготовность европейских армий резко упала.
Например, по сведениям прессы, в 2017 г. 60% немецких истребителей, 80% боевых
вертолетов, все подводные лодки и большие транспортные самолеты ВВС были
непригодны для использования (Thiessen 2018).
Во-вторых, у США и европейских партнеров заметно отличается видение
стратегических угроз, что также ослабляет консолидацию. Например, в отличие от
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Америки, европейцы хотели бы торговать с Россией, получать инвестиции из Китая,
налаживать отношения с Ираном, особенно в контексте его ядерного разоружения и
серьёзного влияния на Ближнем Востоке.
В-третьих, идеологический фундамент НАТО, состоящий из либеральнодемократических идеалов и ценностей, тоже начинает подвергаться эрозии. Как
считают в Вашингтоне, такие страны альянса, как Турция, Польша и Венгрия
постепенно переходят на рельсы авторитарных методов управления государством.
В-четвертых, опросы общественного мнения в странах ЕС показывают, что
население европейских стран не готово занять активную позицию в поддержку других
членов НАТО, включая Соединенные Штаты, в случае их конфликта с
геополитическими конкурентами. Общественное мнение демонстрирует отсутствие
приверженности коллективной обороне, предпочитает нейтралитет, не доверяет США
и считает необходимым взять курс на формирование полностью автономных
европейских вооруженных сил (Carpenter 2019).
Наконец, стимулировала недоверие европейцев к США и американская
стратегия «тихоокеанского поворота», объявленная президентом Б. Обамой в 2012 г.
Стратегия предполагает перемещение Европы на периферию американского
внимания и даже завершение масштабной поддержки европейских союзников.
К нарастающим разногласиям в НАТО можно отнестись по-разному. Многие из
этих факторов существовали и раньше, например, авторитарные режимы Салазара и
Франко, хунта греческих «черных полковников», антиамериканизм голлистской
Франции и т. д. Однако они, как правило, успешно нивелировались, поскольку
существовал консолидирующий фактор общей угрозы в лице советского блока.
Сегодня ситуация сложнее, и дальнейшая стабильность НАТО зависит от того, кто и
как эту проблему будет решать. Есть несколько взглядов на то, что можно сделать с
изъеденным коррозией «мостом» между двумя берегами Атлантики: можно всем
вместе начать активно его ремонтировать, можно сознательно его разрушать при
полном попустительстве сторон или просто бросить его на произвол судьбы.
Инициатива и возможности в данном вопросе на стороне США. В Америке все
говорят о необходимости «ремонта» трансатлантического «моста», однако на
методику такого «ремонта» смотрят по-разному. Эта разница определяется
особенностями в общих подходах к международным отношениям со стороны
Демократической и Республиканской партий.
Если исходить из традиционных представлений, то демократы во внешней
политике склонны ориентироваться на многосторонность и подчеркивать важность
норм и взаимозависимость государств в международных отношениях, что
результируется, в том числе, в активной поддержке наднациональных структур.
Администрации демократов Б. Клинтона и Б. Обамы продемонстрировали это лучше
всего. В эти периоды международная торговля нарастала, формировались
интеграционные объединения, укреплялись позиции таких наднациональных
структур, как ВТО, МВФ, ВБ, активизировалась деятельность ООН, включая операции
по поддержанию мира, и т. д. С точки зрения идеологии, обе демократические
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администрации объединял мировоззренческий универсализм — приверженность
единым многосторонним нормам международного поведения.
Республиканцы, в свою очередь, традиционно больше склоняются к
односторонним или двусторонним подходам в отношениях с другими странами,
указывают на важность суверенитета и свободу действий. Президенты Дж. Бушмладший и особенно Д. Трамп мало заботились о своем многостороннем имидже.
Суверенизация внешней политики, жесткое следование национальным интересам (как
их понимают лидеры партии), стремление доминировать в международных
организациях (либо разрушать их), усиление экономического протекционизма ‒ всё
это стало типичными чертами внешней политики республиканских администраций в
XXI веке.
Утрируя подходы двух партий, их внешнеполитические идеологии
раскрываются в таких дихотомиях, как универсализм — суверенность, глобализация
— национальные интересы, лидерство — доминирование, многосторонность —
односторонность (Imboden 2012).
Однако такой стандартизированный шаблонный взгляд далек от реальности.
Как показывает практика, и республиканцы, и демократы используют в своей внешней
политике оба подхода. Э. Лэйк, советник по национальной безопасности в
администрации Б. Клинтона, утверждал, что «только один наиважнейший фактор
может определить следует ли Соединенные Штаты действовать многосторонне или
односторонне, и этим фактором являются интересы Америки… В каждом случае есть
только один вопрос: какой подход работает лучше?» (Lake 1993: 663).
Такой модус операнди был определен тем, что после окончания Холодной
войны, а заодно и «истории», США обнаружили себя в роли единственного на планете
геополитического полюса, страной настолько могучей, что она в одиночку могла
выполнять все роли на международной арене одновременно — законодателя,
полицейского, судьи, палача, сестры милосердия и т.д. как в отношении любой страны,
так и любой группы стран. Тем не менее, упомянутый «конец истории» все же
предполагал демократическое, многостороннее (универсалистско-нормативное)
устройство международных отношений, поскольку на этом фундаменте базировалась
победа над коммунизмом, и раскалывать этот фундамент было бы недальновидно.
Сохранить единство, не начать конфликты в лагере победителей, как не раз случалось
в прошлом, было очень важно для дальнейшего глобального лидерства Запада.
Правда, в начале 1990-х гг. это общее понимание не в полной мере отразилось
на отношении США к Европе и европейским союзникам по НАТО. Конечно, бóльшая
часть американской правящей элиты, как из Демократической, так и из
Республиканской партий, поддерживала интеграцию Европы, поскольку это должно
было подчеркнуть американские ценности и укрепить трансатлантический дух, что
необходимо в долгосрочной перспективе для поддержания указанного выше
лидерства. Кроме того, через альянс планировалось обеспечить дальнейшее
американское присутствие в Европе. Именно в этом контексте администрацией Дж.
Буша-старшего было принято решение о сохранении НАТО (Sloan 2000: 5–10).
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Однако были и противники такого подхода. Одна группа американских
политиков, озабоченная решением домашних проблем, хотела быстрее
перераспределить бремя расходов по безопасности с Европой, добиться того, чтобы
она взяла на себя часть глобальных лидерских функций, снять с себя бóльшую часть
нагрузки по защите европейцев. Другая группировка настаивала, что ЕС ‒ это
потенциальный противник, а не союзник, требовала активного вмешательства в
европейские дела, жестко исходить из американских интересов, препятствовать, если
потребуется, евроинтеграции, которая может быть вредна американским интересам,
и вывести войска из Европы вообще.
В период президентства Дж. Буша-ст. ни один из этих трех подходов не
возобладал. Даже внутри администрации обозначился раскол. Так, Пентагон был
категорически против укрепления НАТО, ибо рассматривал Европу скорее врагом, чем
союзником, а госдепартамент все же хотел диалога по вопросу о будущем альянса.
Самому президенту в тот момент было не до трансатлантических отношений,
поскольку в США бушевал социально-политический кризис и нужно было решать
внутренние проблемы, особенно в преддверии приближавшихся в 1992 г. выборов.
Поэтому он минимизировал внешнеполитическую активность, включая европейское
направление, и ограничился требованием к членам альянса платить бóльшую долю
расходов НАТО (Sloan 2000: 5–10).
Европейцы на такое пренебрежительное отношение Вашингтона ответили
активизацией процессов европейской интеграции через инициирование своей
собственной политики безопасности и обороны. Они попытались начать
трансформацию НАТО, внутри которой должен был появиться европейский военнополитический «столп», а сам альянс предполагалось превратить в форум для
консультаций и сотрудничества, где Европейский Союз имел бы автономную политику
безопасности и обороны. На практике это вылилось в попытку создать в рамках ЕС
франко-германский корпус. Однако администрация остановила это поползновение,
поскольку Буш-ст. очень боялся, что перед выборами такой шаг может трактоваться
как ослабление влияния США в Европе (Sloan 2000: 6).
Билл Клинтон и либерализация блока
В условиях такой разноголосицы и отсутствия перспективной политики у Дж. Буша-ст.
подход Билла Клинтона к НАТО выглядел четче и последовательнее. Президентдемократ стал проводить в отношении альянса более конструктивную политику. Он
взял курс на осуществление фундаментальной реформы НАТО, нацеленной на
создание условий для автономизации военно-политической активности ЕС при
сохранении евроатлантической солидарности и влияния США в Старом Свете.
Как известно, во времена Холодной войны НАТО предназначалась для
сдерживания советского блока любой ценой. Поэтому внутри альянса господствовала
максимальная консолидация, жесточайшая дисциплина, централизация при
абсолютной гегемонии США. Разногласия внутри блока жестко подавлялись
(например, между Грецией и Турцией).
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После исчезновения Организации Варшавского договора и даже СССР жесткая
централизация внутри НАТО стала излишней, и чтобы не позволить организации
двинуться в сторону естественной дезинтеграции, администрация Б. Клинтон пошла
на превентивные реформы с целью расширения возможностей членов блока при
сохранении основных параметров его мультилатералистского фундамента.
Во-первых, он постарался придать альянсу институциональную гибкость. Уже в
1993 г. президент приступил к созданию института Партнерство во имя мира (ПРМ) ‒
программы практического двустороннего сотрудничества между отдельными
европейскими государствами НАТО и бывшими советскими республиками. ПРМ
позволяет «не-членам» блока выстраивать индивидуальные отношения с альянсом,
выбирая собственные приоритеты в отношении интенсивности и направленности
сотрудничества.
Кроме того, вооруженные силы стран НАТО стали формироваться и
дислоцироваться «в зависимости от обстоятельств». Подразумевалось, что штабквартиры будут располагаться не на постоянной основе (как раньше, в Германии), а
там, где необходимо. Также предполагалось, что члены и партнеры должны вносить
свой вклад «по мере необходимости, используя модульный подход, с тем чтобы
удовлетворить требования конкретной миссии» (Schimmelfennig 2005: 11–12). Также,
разрешалось использование потенциала НАТО для операций, проводимых под
руководством ЕС, то есть без американского участия. Отдельные миссии НАТО могли
формироваться на основе принципа «коалиции желающих», т. е. не обязательно всех
членов альянса. Более того, в операциях блока позволялось принимать участие нечленам и даже не-партнерам. Например, двадцать два не-члена блока принимали
участие в силах НАТО по поддержанию мира в Боснии и Герцеговине (SFOR), а также
девятнадцать не-членов в силах по безопасности Косово (KFOR) под командованием
НАТО (включая даже такие страны, как Аргентина и Марокко).
Таким
образом,
администрацией
Клинтона
создавалась
менее
централизованная и более гибкая институциональная основа новой НАТО для того,
чтобы сформировать командные структуры и военный потенциал, адаптированные к
изменениям в глобальной системе безопасности и новым задачам, таким как
поддержание мира или военное вмешательство за пределами региона
(Schimmelfennig 2005: 12–14). Такая трансформация альянса позволяла членам
получить больше пространства для решения своих внешнеполитических задач без
оглядки на общую политику НАТО и, соответственно, уменьшить центробежные
тенденции внутри блока.
Во-вторых, Клинтон исповедовал свой собственный стиль принятия решений ‒
бесконфликтный, неразрушительный. Как известно, Североатлантический договор не
содержит четких правил принятия решений. Наиболее важным органом в этом
отношении является Североатлантический совет, который заседает на различных
уровнях ‒ от послов до глав правительств и государств. Решения принимаются в
процессе консультаций и обмена мнениями на основе консенсуса или общего
согласия (Lindstrom 2020).

_____________________________________________
№ 1(17), 2021

257

IDEOLOGY AND POLITICS JOURNAL
© 2021 Foundation for Good Politics ISSN 2227-6068

Билл Клинтон старался следовать не только букве, но и духу этого положения.
Например, это касалось конфликтов, в которых приняла участие НАТО. Так, конфликт
в Боснии-Герцеговине начался в 1992 г., т. е. ещё при Буше-старшем, но в тот момент
без импульса из Вашингтона никто из членов НАТО в него вмешиваться не хотел.
Только когда президентом стал Клинтон, НАТО стала угрожать сербам воздушными
ударам, если они атакуют защищенные решениями ООН районы и миротворческие
силы. В 1994 г. эти угрозы зазвучали всё более угрожающе, а в 1995 г., после захвата
Сребреницы, войска НАТО (США, Британия и Франция) начали операцию
«Решительная сила», которая завершилась капитуляцией сербских войск под
командованием Ратко Младича. Это была первая активная военная операция НАТО с
момента ее создания и первая масштабная миссия по поддержанию мира. Уровень
сотрудничества был очень высок, а консенсусные решения достигались достаточно
легко.
Таким же образом развивались события и вокруг Косово, где Армия
освобождения Косова начала бороться с сербским давлением в 1998 г. После
активизации сербских войск весной 1999 г. НАТО начала операцию «Союзная сила»,
в рамках которой бомбардировки длились семьдесят один день, после чего сербы
вывели войска из региона. Несмотря на то, что США осуществляли бóльшую часть
боевых действий, все члены альянса участвовали в операции в меру своих
возможностей, и межправительственная координация внутри НАТО была выдержана
до конца операции. После чего все члены альянса плюс многие партнеры НАТО
участвовали в KFOR, следящих за порядком в Косово, состав которых достигал 50 тыс.
человек. В целом многостороннее взаимодействие в данном случае было очень
сильным, все придерживались норм и правил альянса, при том, что американская
сторона ни на кого не оказывала давления (Schimmelfennig 2005: 33).
В-третьих, весьма характерным для администрации Клинтона стало решение
проблемы расширения НАТО. Страны Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ) начали
выражать заинтересованность во вступлении в организацию уже в 1991 г., однако
старые члены, включая администрацию Буша-ст., этого категорически не хотели. Тем
не менее, когда президентом стал Б. Клинтон, он сразу активизировал этот процесс.
Э. Лэйк инициировал тогда кампанию убеждения за необходимость расширения, и к
концу 1994 г. она успешно завершилась, став официальной политикой альянса.
Главный аргумент, продвигаемый Лэйком, заключался в том, что демократии стран
ЦВЕ являются нестабильными, а НАТО, как инструмент демократизации, будет
способствовать закреплению нового политического устройства в регионе
(Schimmelfennig 2003: 230–235).
Расширение требовало консенсуса всех стран-членов, добиться которого было
очень сложно. Тем не менее, в 1997 г. согласие по вопросу о «первой волне»
включения новых членов (Венгрия, Чехия, Польша) было получено. Его достижение
означало политику реального многостороннего сотрудничества в рамках принятых
представлений и норм НАТО. Давления со стороны США не было, американцы брали
убеждением. Вторая и третья волны расширения альянса (в 2002 г. и 2004 г., т. е. уже

_____________________________________________
№ 1(17), 2021

258

IDEOLOGY AND POLITICS JOURNAL
© 2021 Foundation for Good Politics ISSN 2227-6068

во времена Буша-мл.) успешно прошли по многосторонним моделям, подготовленным
администрацией Клинтона.
В-четвертых, в целом, Б. Клинтон был не против роста европейской военной
автономии. Поэтому уже в январе 1994 г. он заявил о своей поддержке концепции
ESDI (European Security and Defence Identity ‒ Европейская идентичность
безопасности и обороны), подразумевающей бóльшую роль ЕС в НАТО. Клинтон не
хотел, чтобы европейцы считали, что Америка проводит изоляционистскую или
одностороннюю политику, пытается любым способом укрепить свое влияние в Европе.
Приоритетным для президента было уменьшение европейских обид на американское
доминирование в блоке, повышение престижа и авторитета США как демократичного
лидера, стремящегося сохранить и усилить солидарность альянса в интересах всех
членов. Одновременно в администрации планировали в результате такой политики
снизить нагрузку на США в НАТО, использовать европейцев за пределами Старого
Света, укрепить альянс через наращивание европейского военного потенциал.
С другой стороны, оппоненты Клинтона (в основном из консервативных групп
в Конгрессе) опасались, что рост самостоятельности ЕС в НАТО может ослабить
идеологию атлантизма, появится ненужное дублирование функций альянса, усилится
дискриминация тех членов блока, которые не являются членами ЕС. Соответственно,
Конгресс требовал не делать ничего, что угрожало бы ослаблением альянса (Sloan
2000: 43–47).
Тем не менее, президент был уверен, что его политика перераспределения
ответственности в НАТО особых угроз Вашингтону не несет, ибо европейцы, получив
больше институциональной автономности, не смогут действовать независимо без
ресурсов США (как известно, попытки решать проблемы самостоятельно, например,
на Балканах провалились). Исходя из этого, Клинтон был готов дать европейцам в
НАТО больше автономии не для того, чтобы ослабить американскую составляющую
(как достаточно прямолинейно понимала это Франция), а усилить европейскую
(Rynning 2005: 29–30).
Этот вопрос больше двух лет широко, на многосторонней основе обсуждался
внутри альянса, в результате чего в 1996 г. был найден консенсус, и НАТО согласилась
разрешить Европейскому Союзу приступить к реализации ESDI. Последняя в 1999 году
трансформировалась в Европейскую политику безопасности и обороны (ESDP),
реализация которой возлагалась на ЕС (Sloan 2000: 40).
Таким образом, в 1990-е гг. все четыре перечисленные направления
деятельности демократической администрации в НАТО были нацелены на сохранение
солидарности на основе «атлантического духа», опираясь на принятые законы, нормы
и ценности альянса, хотя и не без некоторых прагматических соображений. По
мнению Клинтона, в условиях отсутствия единого противника только такая
принципиально многосторонняя политика могла обеспечить сохранность блока. Ни в
газетных репортажах, ни в интервью в этот период не было информации о том, что
США угрожали или давили на несогласных с ними европейских союзников
(Schimmelfennig 2005: 42).
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Тем не менее, администрация Клинтона предпринимала в отношении НАТО и
такие шаги, которые могут характеризоваться как односторонние. Так, при
определении состава «первой волны» расширения альянса (Польша, Чехия, Венгрия)
она отказалась от процесса консультаций с другими членами, заявив, что это решение
не подлежит обсуждению (Sloan 2008: 3). Кроме того, европейские союзники в
течение нескольких лет пытались убедить администрацию принять многосторонний
подход в отношении вмешательства в боснийскую гражданскую войну, но США
согласились на это только в 1995 г. и, по существу, продиктовали условия военного
вмешательства. В 1998 г. в Косово и Ираке администрация Клинтона бросила вызов
Совету Безопасности ООН, когда последний отказался поддержать военные операции
в этих странах (Mastanduno 2008: 40–41).
Объяснялись такие шаги тем, что Соединенные Штаты позиционировали себя в
качестве «глобального законодателя», который своими односторонними мерами
имеет право формировать стратегические направления международных отношений,
т.е. по сути новые нормы наступающей эпохи. Открыто эта позиция была
сформулирована администрацией в 1996 г., когда президент заявил, что США
являются «незаменимой силой в мире» (Sloan 2008: 3).
Обама: «тихоокеанский поворот» альянса
Другой президент-демократ, Барак Обама, как и Билл Клинтон, был вынужден
начинать свое правление в 2009 г. с попыток реформировать альянс. Это было связано
с тем, что предыдущий лидер Америки, Дж. Буш-мл., оставил ему проблему двух войн
‒ в Афганистане и Ираке. К тому моменту американские эксперты и политики пришли
к выводу, что США «две войны одновременно» не потянут, особенно в условиях
начавшегося в 2008 г. кризиса, который ощутимо ударил по возможностям страны.
Понимание этого способствовало формированию двухпартийной стратегии,
которая требовала сфокусировать военно-политический потенциал на важнейших для
американских интересов направлениях, в первую очередь на Азиатскотихоокеанском регионе (АТР). Ни Ближний Восток, ни Европа таковыми больше не
представлялись, поэтому из обоих этих регионов надо было выводить военные
ресурсы и перебрасывать их в АТР (Kaufman 2017).
Соответственно,
целью
новой
американской
стратегии
являлось
перераспределение глобальной нагрузки, что предполагало передачу союзникам по
НАТО военно-политической инициативы в Европе и на Ближнем Востоке. Для этого
предстояло сделать союзников более самостоятельными, создать условия для
наращивания ими военных потенциалов. Тем не менее, ослабление американского
присутствия в Европе не должно было означать утрату американского лидерства в
североатлантическом альянсе, который оставался практически единственным
рычагом влияния США на страны ЕС.
Еще до прихода Обамы в Белый дом было очевидно, что европейские члены
альянса доверяли ему больше, чем Бушу-мл., и были готовы восстановить
полномасштабное сотрудничество, в первую очередь в том, что касалось готовности
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исполнять обязательства по статье 5 устава НАТО (Kaufman 2017; Branda 2018).
Однако уже в рамках предвыборной кампании команда Б. Обама дала понять, чего
ждет от союзников. Летом 2008 г. Сюзен Райс предупредила европейских
«безбилетников» (free-riders) о необходимости активнее платить за коллективную
безопасность (Bromund 2016). Затем в программной инаугурационной речи Обамы
было заявлено о повышении роли США как мирового лидера, что, несомненно,
проецировалось на отношения с союзниками по НАТО (Kaufman 2017; Branda 2018).
Реализация новой стратегии глобальной перегруппировки сил справедливо
представлялась процессом долгим и сложным. Особенно это касалось
предполагаемой роли европейцев. Пытаясь создать безопасную атмосферу для
перехода к указанной реализации, Обама считал необходимым погасить старые
конфликты и не вступать в новые, что должно было развязать руки и США, и
союзникам. Соответственно, администрация двинулась вперед с мирными
инициативами на двух самых важных направлениях: мир с исламом и “перезагрузка”
с Россией.
Снятие напряжения в отношениях с Москвой, вызванного шагами Дж. Буша-мл.
на постсоветском пространстве и мюнхенской речью В. Путина, позволяло избавиться
от пугавшего европейцев «образа врага» в лице РФ, и начать вывод войск США с
континента. Примирение с исламом (каирская и анкарская речи Обамы) и переговоры
с талибами предполагали внесение раскола в мусульманский мир и ослабление
антизападного сопротивления, что так же позволяло начать формирование условий
для замещения американцев союзниками по альянсу на Ближнем Востоке.
Последнее Б. Обама попытался реализовать с помощью свержения М. Каддафи
в Ливии. Как впоследствии прокомментировал ситуацию сам президент США, «весь
ливийский подход… был частью кампании по борьбе с безбилетниками», по
активизации в регионе Франции и Британии (Goldberg 2016). Однако европейцы
оконфузились — даже бомб у них едва хватило на один месяц. По мнению Обамы,
союзники не смогли сыграть свою роль на Ближнем Востоке и превратили всю
ливийскую кампанию в «дерьмовое шоу» (Goldberg 2016).
В 2011 г., реагируя на этот провал, разочарованная администрация Обамы в
лице шефа Пентагона Р. Гейтса жёстко предупредила союзников, что будущее альянса
будет мало обнадёживающим, если европейцы в вопросах своей безопасности
продолжат полагаться исключительно на США, и потребовала от союзников выйти на
уровень оборонных затрат в 2% ВВП (Rachman 2019).
В том же 2011 г. администрация Б. Обамы уже официально объявила о
стратегии «тихоокеанского поворота» или «поворота в Азию», который был нацелен
на противодействие растущей мощи КНР в Южно-китайском и Восточно-китайском
морях (Clinton 2011). Данный поворот подразумевал менее выраженную
американскую роль в НАТО. По сути, Соединенные Штаты ясно обозначили курс на
европейскую стратегическую автономию, по крайней мере на региональном уровне,
поскольку американский поворот к АТР во многом зависел и зависит от способности
ЕС заботиться о мире и стабильности в соседних с ним странах, которые теперь
становились зоной ответственности Европейского Союза (Biscop 2012). Таким
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образом, если в 1990-х гг. ESDI рассматривалась как простой европейский
технический «столп» альянса, надёжно подчиненный НАТО, то с 2012 г. речь пошла о
более глубоком подходе: европейская программа безопасности и обороны должна
быть выведена за рамки блока и сориентирована на стратегическое руководство со
стороны ЕС.
Однако американский поворот к АТР стал для европейских союзников по НАТО
очередным поводом выразить недоверие Вашингтону. Его смысл сводился к тому, что,
если Соединенные Штаты уходят из Европы, значит они не опасаются возможной
агрессии со стороны Москвы, с которой у них «перезагрузка». Исходя из этого, какой
смысл странам ЕС тратить дополнительные деньги на оборону, если сами США
стремятся сэкономить на европейской безопасности? Эти настроения были
характерны не только для правящих элит, но и для всего общественного мнения
ведущих стран Старого Света.
После начала скандала с прослушиванием лидеров стран ЕС Агентством
национальной безопасности США эти настроения усилились, и многие европейские
страны, обиженные к тому же на то, что с ними не посоветовались по вопросу
«тихоокеанского поворота», сами начали пересматривать свою позицию по Китаю,
устанавливая, как, например, Германия, «стратегические отношения» с Пекином
(Kaufman 2017; Bromund 2016).
Для Вашингтона все это выглядело как приближение кризиса НАТО, т. е.
возможность потери управляемости ЕС, а значит и слома всей тихоокеанской
стратегии. Из этого следовал вывод, что Обама, пойдя в начале первого срока на
«перезагрузку» с Москвой, выбрал ошибочную тактику. Соответственно, требовался ее
решительный пересмотр, который и был осуществлен в начале 2014 г. в связи с
политикой России в отношении Украины.
Решительные действия США, жёстко осудивших Кремль, в определенной мере
успокоили европейцев, которые под давлением администрации на саммите НАТО в
Уэльсе немедленно продемонстрировали готовность изменить свои приоритеты в
пользу консолидации вокруг США и обязательного роста военных затрат до
требуемых 2% ВВП для сдерживания российской угрозы (Clark 2014).
Сразу после этого, в 2015 г., Обама, несмотря на возникшую новую реальную
угрозу для Европы в лице агрессивной Москвы, официально подтвердил свой
стратегический «тихоокеанский поворот» (Branda 2018), а значит и необходимость
сократить своё присутствие на континенте. Однако в администрации понимали, что на
долгосрочный «эффект Украины» рассчитывать не стоило. В Вашингтоне стали
активно говорить о важности перезаключения договоренностей с Европой, в
противном случае возникала угроза столкнуться с утратой доверия внутри НАТО,
расхождением интересов и ослаблением трансатлантического сообщества перед
лицом сложной сети глобальных и региональных угроз, в первую очередь со стороны
России.
В рамках новой сделки предполагалось подтвердить роль США в качестве
гаранта европейской безопасности, активнее выделять на нее деньги, например,
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включив Европейскую инициативу сдерживания (EDI) в регулярный американский
бюджет (Coffey 2020), поддерживать ЕС по линии кибербезопасности, химзащиты,
разведки, ПВО, ПРО и т.п., а также жёстче давить на Москву с целью возвращения ее
в русло соблюдения международных норм. Европейские члены альянса, со своей
стороны, должны были обеспечить финансирование обороны на уровне 2% ВВП,
активнее действовать на Ближнем Востоке под эгидой борьбы НАТО с терроризмом,
наращивать военный потенциал сдерживания в Европе (Pothier & Vershbow 2017).
Таким образом, сделка должна была легитимировать взаимные обязательства Европы
и США в соответствии с новой глобальной стратегией.
Тем не менее, весной 2016 г., за несколько месяцев до ухода с поста
президента, Обама вновь раздражённо говорил о «безбилетниках» в НАТО, в
изменение поведения которых он не верил (Goldberg 2016). Особенно болезненно для
президента США было стремление многих европейских союзников экономить на
пользовании американским военным «зонтиком» в момент, когда эти же страны
ожесточенно блокировали продвижение американского плана Трансатлантического
торгового и инвестиционного партнёрства (ТТИП). По сути, Обама давал европейцам
понять, что они могут столкнуться с более жесткой позицией Америки (такие
настроения в тот момент уже озвучивал кандидат в президенты Д. Трамп).
Оценивая в целом трансатлантическую политику Б. Обамы, оппоненты из
республиканского лагеря утверждали, что он ‒ «не лидер», «слабый президент»,
склонный к «управлению из-за кулис». Сам Обама считал, что его главная задача в
отношении НАТО заключалась в том, чтобы подготовить альянс к стратегическому
повороту в Азию. Однако у него не получилось ‒ поначалу он пошел неверным путем,
приблизив НАТО к новому кризису в 2012–2013 гг., и только обострение российскоукраинских отношений в 2014 г. позволило получить «общего врага» и начать
разговор о сплочении рядов, общих ценностях и целевом ориентире оборонных
расходов. Кроме того, оппоненты вменяли Обаме отказ Украине в статусе основного
партнера вне НАТО, склонение союзников по альянсу к действиям против ИГ,
сознательное выдавливание Турции из блока, ‒ все это позволяло характеризовать
его как «наименее атлантического президента с 1945 г.» (Branda 2018; Rachman 2019).
Тем не менее, администрация Обамы понимала, что кроме НАТО у США нет
других рычагов влияния на Европу и что лидирующую роль Америки в альянсе надо
сохранить любой ценой ради осуществления стратегии «поворота на Восток».
Поэтому, как и Клинтон, в своей политике в отношении блока Обама был верен
многостороннему подходу, старался не растерять атлантическую солидарность и
общие ценности, искал стимулы к единству, не форсировал процесс перехода
европейцев в автономное состояние, для чего пытался сначала добиться роста их
самофинансирования.
Джордж Буш-млалший: «согласие не соглашаться»
Став в 2001 г. президентом, республиканец Дж. Буш-мл. ясно и публично отвергал
такие многосторонние усилия предшественника, как киотские соглашения, договор о
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противопехотных минах, Международный уголовный суд и т. д. С другой стороны, он
все же понимал неизбежность применения мультилетерализма в мировых процессах,
поскольку этот принцип стал доминировать в период президентства Б. Клинтона, и
союзники уже привыкли к таким правилам игры. Поэтому, по многим международным
вопросам администрация Буша-мл. была вынуждена следовать многосторонним
нормам ‒ это касалось, например, торговых переговоров в рамках Дохийского раунда,
функционирования таких институтов, как МВФ и Всемирный банк. Президент пытался
распространить НАФТА на весь американский континент, участвовал в
шестисторонних переговорах по Северной Корее, поддерживал универсальные
инициативы в сфере нераспространения оружия массового уничтожения. Более того,
администрация была вынуждена согласиться на обсуждение в СБ ООН проблемы
вторжения в Ирак, хотя и с небольшими шансами на успех. Таким образом, в своей
политике администрация Буша-мл. использовала как односторонние методы (когда
это было возможно), так и многосторонние подходы (в случае необходимости).
То же самое можно отнести и к политике в отношении НАТО. Так, после
терактов 11 сентября 2001 г. союзники по блоку, ссылаясь на статью 5 устава
организации, заявили о своей готовности встать на защиту Соединенных Штатов.
Команда Буша-мл. выразила благодарность за это проявление солидарности, но в
ходе своего вторжения в Афганистан предпочла делать всё самостоятельно,
практически проигнорировав наличие институциональных рамок альянса
(Mastanduno 2008).
Начав войну в Ираке, администрация бросила вызов некоторым из своих
важнейших союзников по НАТО. Доктрина Буша (“или с нами, или против нас”),
включавшая право на превентивные удары, шла явно вразрез с международными
нормами и ставила серьезные вопросы относительно соблюдения конвенций о
применении силы. Наконец, администрация стимулировала откровенный раскол
НАТО, когда объявила о «новых» и «старых» европейских демократиях и активно
использовала «коалиции желающих», игнорируя свои обязательства перед
союзниками (The National Security Strategy 2002).
В то же время Буш-мл. был вынужден следовать и многосторонним нормам в
отношении НАТО. Так, реализация плана второй волны расширения альянса
осуществлялась в обстановке общего консенсуса. Кроме того, в начале его второго
президентского срока, несмотря на конфликт с союзниками, администрация
постаралась вернуться к традиционным отношениям внутри организации, стремясь
получить помощь членов для решения проблем в Афганистане и Ираке, поддержки
инициативы по ПРО, а также обязательств расширить НАТО на Восток, Балканы и
постсоветское пространство (в первую очередь, на Украину и Грузию).
Такая резкая смена модели поведения с 2005 г. объяснялась тем, что
построенную в предыдущие десятилетия на основе международных норм и правил
систему отношений внутри НАТО не так-то легко было проигнорировать, особенно по
вопросам, где администрация была очевидно слаба. Но главная проблема первого
срока заключалась в противоречивой природе самой администрации, которую
Дж. Буш-мл. был вынужден комплектовать из представителей двух элитарных
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группировок, часто по-разному трактующих внешнюю политику США ‒
неоконсерваторов и реалистов. При этом первые, получив после 11 сентября 2001 г.
полную поддержку президента и преобладание в вопросах безопасности, имели
возможность проводить американскую внешнюю политику односторонне и с позиции
силы.
В результате преобладания неоконсерваторов в период первого президентства
Буша-мл. альянс столкнулся с по-настоящему экзистенциальными вопросами о своем
будущем. Как отмечалось, раскол прошел не только по берегам Атлантики, но и внутри
Европы. При этом «старые демократии» ‒ Франция, Германия и Бельгия — поставили,
например, вопрос о своей неготовности помогать Турции в рамках статьи 5 устава
НАТО, если она подвергнется нападению в результате участия в иракской войне
(Schimmelfennig 2005: 4).
Кроме того, жёсткие действия неконсерваторов в администрации заставили
«старые демократии» серьезно задуматься о необходимости выстраивания
системного противовеса давлению американской стороны. Четыре европейские
страны — Франция, Германия, Бельгия и Люксембург — в апреле 2003 г. в Тервюрене
начали дискуссию о военной автономии ЕС, в рамках которой обсудили возможность
создания наднационального оперативного штаба союза, что шло заметно дальше, чем
предполагали в Вашингтоне (Godenov 2012).
Тем не менее, встреча в Тервюрене ничего конкретно не решила, поскольку
европейцы понимали, что ЕС — недостаточно интегрированное объединение для того,
чтобы создавать наднациональные военно-политические структуры и противостоять
давлению из-за океана. Требуемую степень интеграции можно было получить в
результате активно разворачивавшегося в тот период конституционного процесса.
Однако последний провалился на референдуме 2005 г., причем именно в странах
«старых демократий».
С другой стороны, в США после краха неоконсервативной стратегии на
Ближнем Востоке ее адепты были удалены из второй администрации Буша-мл. Хотя
их союзники («жесткие консерваторы» Д. Рамсфельд и Д. Чейни) сохранили свои
посты, однако ключевые внешнеполитические позиции заняли умеренные политики ‒
К. Райс и С. Хедли, которые были готовы возвратить отношения с НАТО на
традиционные многосторонние рельсы.
Таким образом, в этот момент (2005-2006 гг.) на противоположных берегах
Атлантики стало происходить переосмысление роли НАТО. Так, Буш-мл. не мог без
союзников решить проблемы на Ближнем Востоке и все глубже погружался в трясину
войн, а Европа не могла объединиться для того, чтобы, создав автономные
вооруженные силы, сформировать противовес радикализму односторонней политики
США.
Соответственно, к обеим сторонам пришло понимание, что лучший вариант для
всех ‒ это найти компромиссы и сохранить евроатлантическую солидарность.
Неспособность Европы и США в одиночку решать вопросы своей безопасности
заставили их пойти навстречу друг другу, подтвердить ценность и незаменимость
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НАТО. В результате, в ходе европейского турне 2005 г. президент Буш-мл. и его
заместители попытались исправить ошибки, связанные с началом войны в Ираке. Ими
были сделаны заявления, которые частично нивелировали репутационный ущерб
альянсу, например, что «НАТО – это важная организация, и Соединенные Штаты
решительно ее поддерживают» (Bush 2005). По сути, президент признал право
европейских союзников не соглашаться с Вашингтоном по иракской проблеме и
предложил отложить разногласия в сторону.
Европейцы мудро «согласились не соглашаться» и также сменили конфликтный
вектор. В 2006 и 2007 гг. к власти в Германии и Франции пришли А. Меркель и
Н. Саркози — политики проатлантической ориентации. При этом канцлер сделала
НАТО главным приоритетом немецкой внешней политики, а президент Франции
вернул страну в состав объединенного военного командования НАТО. С этого момента
лидеры ведущих стран альянса стали делать упор на том, что их объединяет, а не
разъединяет, в первую очередь на общих атлантических ценностях: свобода личности,
демократия, верховенство закона (Sloan 2008: 8).
В результате на саммите в Риге в 2006 г. европейцы поддержали США в вопросе
помощи в Афганистане, в очередной раз взяли на себя обязательства повысить
оборонные расходы до 2% ВВП, а также согласились с необходимостью продолжить
расширение НАТО, включая подготовку к нему Украины и Грузии. Тем не менее,
ведущие европейские державы отвергли предложение «глобализировать» альянс, т. е.
сближаться с неевропейскими партнерами (Австралия, Южная Корея, Япония), считая
это неоправданным риском втягивания в конфликты за пределами региона (Reynolds
2006).
Таким образом, несмотря на то, что в период второго президентства Буша-мл.
разногласия внутри НАТО между европейцами и США по некоторым вопросам
сохранялись, последствия конфликта первого срока стали постепенно сглаживаться.
Администрация попала в трудное положение, и ей надо было использовать все
ресурсы НАТО, чтобы решить сложнейшие проблемы. А для того, чтобы получить
поддержку союзников, требовалось соблюдать принятые в альянсе многосторонние
нормы. Что президент и вынужден был делать.
Но, в целом, многосторонность не стала для Буша-мл. базовым принципом его
политики в отношении альянса, она являлась только запасным ad hoc инструментом
на тот случай, если возникали трудности и требовалось обратиться к союзникам.
Основным же принципом оставался унилатерализм на силовой основе, т. е.
стремление к доминированию. Тем не менее, Буш-мл. убедился, что даже при
подавляющем силовом превосходстве США Европа не движется слепо в фарватере
Америки, а лидерские позиции последней постепенно утрачиваются, если она не
следует принятым в НАТО принципам, нормам и ценностям, таким, как учёт интересов
союзников, международные конвенции по использованию силы, консенсусное
принятие решений и т. п.
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Дональд Трамп и «устаревшая организация»
Противоречивая политика Дж. Буша-мл. заставила европейцев опасаться того, что при
других республиканских президентах она может повториться в версии второго или
даже первого срока. Тем не менее, появление в Белом доме Д. Трампа стало
уникальным и было вызвано явно не случайными факторами или его личными
особенностями, но проблемами США как дома, так и в мире. Попытка их решения в
период Б. Обамы с помощью рычагов глобализации не давала быстрой отдачи,
особенно в условиях затянувшегося экономического кризиса, когда многие участники
мирового сообщества пытались и пытаются прятаться под панцирем протекционизма
(и это очень давняя история). Поэтому многим в США не хватило терпения, и самые
нетерпеливые стали думать, что проблемы можно решить методами жёсткого
давления.
Поскольку военная сила себя уже дискредитировала, предлагалось
использовать экономическую мощь США, ломая при этом предыдущие
многосторонние конструкции, которые формировали международную нормативную
базу и не позволяли прибегать к откровенно пиратским методам. Для продвижения
такой внешней политики Трамп, по сути, собрал мозаику новой внешнеполитической
идеологии, состоящей из элементов разных подходов — реализма, консерватизма,
неоконсерватизма и собственного бизнес-опыта.
Стремясь получить возможность вступать в двухсторонние отношения с
оппонентами, чтобы влиять на них с помощью экономических рычагов (видимо,
сильно переоцененных на данном этапе), Трамп отказался от многих многосторонних
альянсов. Так, он вышел из сделки по транстихоокеанскому партнерству (которая
потенциально могла дать контроль над 40% объёма мировой торговли), Парижского
соглашения по климату, шестистороннего ядерного договора по Ирану,
Международного уголовного суда. Он проигнорировал международные нормы в
случае с признанием Иерусалима столицей Израиля, отказался от сотрудничества с
ВОЗ, ЮНЕСКО, Советом по правам человека, Агентством ООН для помощи
палестинским беженцам и т. д.
С другой стороны, там, где США контролировали ситуацию или имели
возможность использовать прежние структуры, Трамп продолжал (иногда после
косметических трансформаций) взаимодействовать на многосторонней основе ‒
НАФТА, G–7 и G-20, АТЭС и т.д. К этой же группе относится и НАТО.
Стоит подчеркнуть, что у Трампа всегда было негативное отношение к НАТО.
Еще во времена Холодной войны, в 1987 г., он утверждал, что надо потребовать от
членов альянса компенсировать американские затраты на защиту Европы от
коммунизма (Laderman & Simms 2017: 45). В начале XXI века, в своей книге «Америка,
которую мы заслуживаем», Трамп утверждал, что европейские страны использовали
НАТО в качестве инструмента, чтобы возложить бремя международной
ответственности на Соединенные Штаты, в то время как «их конфликты не стоят
американских жизней. Уход из Европы сэкономил бы нашей стране миллионы
долларов ежегодно» (Trump & Shiflett 2000: 122).
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Свою первую президентскую кампанию Д. Трамп начал, имея собственное
чёткое представление о том, как разрешать проблемы НАТО. Так, он указывал, что
альянс является устаревшей организацией, поскольку она формировалась в ХХ веке в
контексте биполярного конфликта. Окончание Холодной войны и расширение блока
требует пересмотра его целей и задач. Трамп настаивал на том, что
функционирование структуры необходимо переводить на коммерческие рельсы, что
предполагало оплату членами альянса «справедливой доли» за американскую защиту.
При этом Соединенные Штаты не должны отказываться от функций обороны Старого
Света, но американская часть финансирования общей безопасности должна
сократиться (Stearns 2019; Freisleben 2017).
Конечно, критика Трампа порядков в НАТО возникла не на пустом месте. После
второй мировой войны заставить союзников активнее финансировать оборону
пытались до него все президенты, начиная с Д. Эйзенхауэра и заканчивая Б. Обамой.
Но все они в основном использовали методы убеждения. Поэтому обещанный
бескомпромиссный подход Трампа, граничащий с шантажом, заранее приводил в
членов альянса в смятение, хотя, Б. Обама в последние дни своего президентства сам
пытался убедить их, что Трампа боятся не следует — он «поддержит НАТО» (USA Today
2016).
С самого начала новый президент сфокусировал свое внимание на росте затрат
на оборону союзниками до 2% ВВП. Так, он заявлял, что Америка придёт на помощь
членам альянса в рамках статьи 5 только в случае, если те будут выполнять свои
финансовые обязательства. По сути правомерность взаимных обязательств ставилась
Трампом под вопрос. Под таким давлением союзники действительно начали активнее
наращивать свои оборонные бюджеты, и если к началу президентства Трампа в 2017
г. уровень в 2% ВВП обеспечивали только пять стран НАТО, то к 2020 г. уже девять
(Shapiro 2018).
Однако не у всех членов НАТО всё получалось в этом отношении. Германия,
например, заявила о невозможности до 2024 г. обеспечить требуемый уровень,
пообещав достичь его к 2035 г. и оправдываясь тем, что немецкие военные не в
состоянии абсорбировать такие суммы (на самом деле ФРГ сегодня сознательно не
наращивает потенциал Бундесвера, опасаясь роста антигерманских настроений в
Европе). Такая позиция Берлина стала дополнительным фактором недовольства
Трампа, который накладывался на болезненное личное отношение к А. Меркель,
отличающейся последовательными либеральными взглядами. Когда же канцлер
отказалась в мае 2020 г. участвовать в саммите G–7, сославшись на пандемию, Трамп,
как утверждает большинство наблюдателей, в отместку ей объявил о выводе трети
американских войск с баз в Германии (Payne 2020).
Многие политики и эксперты в США говорят о катастрофичности политики
Трампа в отношении НАТО. С одной стороны, они соглашаются, что он многого
добился ‒ европейские расходы ползут вверх, и 28 из 29 членов сейчас увеличивают
свои оборонные бюджеты. С другой стороны, подчеркивается, что жёсткое требование
обеспечить 2% ВВП на оборону стало для Трампа инструментом шантажа в вопросе
двухсторонней американо-европейской торговли. Президент хочет использовать
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вину европейцев за их недостаточные военные расходы, чтобы добиться уступок в
том, что действительно имеет для него значение, а именно в сокращении
американского торгового дефицита с ЕС. Фактически, он стал откровенно настаивать
на том, что сохранение американских гарантий безопасности Европы зависит от
торговых уступок со стороны последней. Президент США даже заявлял, что Америка
не должна вообще защищать Европу — НАТО имеет смысл только если она приносит
прибыль. Именно в этом контексте он утверждал, что Европа — «враг… хуже Китая»
(Korade & Labott 2017).
Ещё одной стратегической задачей администрации Трампа является
ослабление многосторонних институтов и универсальных норм, а также укрепление
националистических тенденций в Европе и мире. Как отмечалось, Трамп не
принимает глобальный универсализм, многосторонность, международные нормы,
поскольку это дает возможность даже тем, кто слабее, участвовать в принятии общих
решений. В декабре 2018 г. представитель госдепартамента К. Скиннер официально
заявил, что «международные институты неуклонно посягают на права суверенных
наций» и «ничто не может заменить национальные государства в качестве гаранта
демократических свобод и национальных интересов» (Belin 2019). Соответственно,
для Трампа НАТО являлась идеальным объектом для того, чтобы расколоть общие
интересы стран Запада, ослабить атлантическую солидарность, обеспечить
американское «лидерство за счет силы». Более того, некоторые достаточно
компетентные наблюдатели, например, Дж. Болтон, считали, что если Трамп изберется
на второй срок, то он начнет его с объявления о выходе США из альянса (Kagan 2018).
Что касается последнего, то это было маловероятно, поскольку в США
сформировался твердый двухпартийный консенсус в отношении необходимости
стратегического «поворота в Азию» и перераспределения ролей в НАТО. При этом
бóльшая часть политической элиты США соглашается с необходимостью создания
«армии ЕС» в рамках НАТО при условии, что эта автономизация не ослабит контроль
США над альянсом. Поэтому даже для Трампа выход из североатлантического альянса
был невозможен ‒ он не мог пойти на конфронтацию с самыми влиятельными
группировками, включая свою главную политическую опору — консерваторов.
Тем не менее, в результате его руководства, а также Буша-мл. (особенно, в
первый срок) доверие между членами альянса оказались все же заметно подорваны
‒ теперь европейцы будут опасаться непредсказуемости американских лидеров
(особенно, из рядов республиканской партии), того, что следующий президент может
в очередной раз попытаться превратить европейские интересы в разменную монету.
Эти опасения могут привести к определенному дистанцированию союзников и даже
— к бóльшей военной автономизации, чем рассчитывают США.
Выводы
Без сомнения, в конце ХХ – начале ХХI вв. вследствие отсутствия внешних военных
угроз НАТО столкнулась с серьезными экзистенциальными проблемами. Ослабление
«атлантического духа» и многосторонних норм — двух столпов, которые во времена
_____________________________________________
№ 1(17), 2021

269

IDEOLOGY AND POLITICS JOURNAL
© 2021 Foundation for Good Politics ISSN 2227-6068

Холодной войны цементировали альянс, несомненно подрывают позиции
коллективного Запада как глобального лидера. Эту опасность осознают и в Америке,
и в Европе.
Отвечая на этот вызов, США стараются сохранить безусловное лидерство в
НАТО. Поддержание status quo диктуется тем, что альянс остается, по сути,
единственным инструментом влияния на ЕС, а кроме того, Вашингтон планирует
использовать блок для решения геостратегических задач. Европа же, имея свои
интересы и представления о мироустройстве, не согласна с глобализацией активности
НАТО, а также настроена на реформирование альянса с целью получения бóльшей
военно-политической самостоятельности.
Тем не менее, в США существуют разногласия в отношении того, как нужно
осуществлять американскую политику в отношении НАТО. В результате анализа
действий администраций за последние тридцать лет можно сказать, что этот раскол
проходит в основном по партийной линии.
Так, демократические администрации Б. Клинтона и Б. Обамы были нацелены
на сохранение НАТО и укрепления лидерства США в альянсе за счет максимального
сохранения “трансатлантического духа” и многостороннего процесса принятия
решений (при этом допускались даже такие уступки европейцам, как, например,
некоторые их шаги к военной автономии). Эта политика вытекала из господствующей
в демократической партии внешнеполитической идеологии либеральнодемократического универсализма. С другой стороны, в ключевые моменты
деятельности НАТО, когда надо было поддержать стратегический курс США,
администрации демократов допускали использование односторонних решений, но в
объеме, не разрушавшем основной тренд на “трансатлантизм” и многосторонность.
Республиканские администрации Дж. Буша-мл. и Д. Трампа в своей внешней
политике в целом опирались на идеологию суверенизма, в основе которой лежат
национальные интересы и снижение роли международных структур. Из этого
вытекала и их политика в отношении НАТО, которая предполагала, что
трансатлантической солидарностью и многосторонними принципами вполне можно
пожертвовать, если этого требуют американские национальные интересы. На
практике частое и демонстративное игнорирование мнения и интересов европейцев
республиканцами, которые «даже не притворяются, что прислушиваются к своим
союзникам» (Mastanduno 2008: 42–43), многократно усилила сомнения последних в
равноправии членов альянса и укрепила их стремление к получению «стратегической
автономии».
С 2011–2012 гг. начался новый этап в отношениях США и Европы в рамках
НАТО. Он связан с формированием в США двухпартийного консенсуса в отношении
стратегии «поворота на Восток». Из этой стратегии вытекает необходимость
перераспределения нагрузки и обязанностей внутри альянса при сохранении
американского лидерства. Однако такая трансформация встретилась с
сопротивлением стран ЕС, которые оказались не готовы наращивать военный
потенциал и брать на себя функции по контролю над европейской периферией. К
решению этой проблемы американские демократы и республиканцы подошли по_____________________________________________
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разному: администрация Обамы (а теперь и администрация Дж. Байдена) сделала
ставку на внутреннее сплочение членов альянса перед лицом внешнего противника
(Российской Федерации), а правительство Д. Трампа предпочло усилить прямое
давление на союзников, рассчитывая получить к тому же и экономические дивиденды.
Поскольку оба подхода оказались по разным причинам не очень эффективны,
в Соединенных Штатах постепенно на первый план выходит мнение о том, что
использовать НАТО для геостратегических решений можно только пойдя на уступки
ЕС. В этой связи можно предположить, что в условиях нового соотношения сил в мире
США могут отказаться от традиционного видения роли НАТО в пользу реформистской
концепции стратегической автономии Европы (NATO 2020b: 11). При этом
атлантическая солидарность и многосторонний процесс принятия решений должны
сыграть цементирующую роль, нацеленную на сохранение ЕС в орбите влияния
Соединенных Штатов.
В целом, опыт последних десятилетий показал, что отношения между
союзниками внутри НАТО могут быть только многосторонними, попытки
американской стороны принимать стратегические решения исходя только из свои
интересов в обход устоявшихся в альянсе норм и правил приводят к кризисам, как,
например, это было во время первого срока Дж. Буша-мл. при активизации его
ближневосточной политики, при Б. Обаме с его «тихоокеанским поворотом» или
Трампе с его озабоченностью внешнеторговым дефицитом. Европейцы в НАТО
достаточно консолидированы, чтобы сообща отстаивать свои интересы в случае
односторонних попыток навязать им противоречащие их представлениям и
принципам решения.
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ЧИ ПРИРЕЧЕНА НЕЗАЛЕЖНІСТЬ ЦЕНТРОБАНКІВ В ДОБУ ПОПУЛІЗМУ?
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Анотація. Посилення популістських рухів останнім часом підвищує тиск на
незалежність центробанків. Така незалежність ще задовго до глобальної фінансової
кризи стала універсальним принципом та критерієм оцінки якості інститутів
макроекономічної політики та врядування. Втім, її фактичне підтримання спирається
на верховенство права та баланси стримувань і противаг. В статті показано, що
суверенізм як форма популізму демонструє «невдоволення» незалежністю
центробанків, але не має з даним універсальним принципом парадигмального
конфлікту тою мірою, якою це властиве лівому популізму. Основна причина цього —
сучасна монетарна політика реалізується відповідно до принципу пріоритету
внутрішньої рівноваги (чи то в аспекті встановлення процентних ставок, чи то в
аспекті нагромадження валютних резервів). Однак, це не означає, що універсалізм
незалежності монетарних органів не є під ризиком. Розрив у глибині реформ
центробанків та прогресі верховенства права створюють базову інституціональну
передумову для подальшого тиску на центробанки з боку популістів. А звуження
простору економічної політики актуалізують цю проблему в сучасних реаліях. Тим не
менше, в статті стверджується, що здатність до виживання універсального принципу
незалежності центробанків обумовлена тим, на скільки далеко суверенізм готовий
зайти в руйнуванні верховенство права, приймаючи до уваги вплив цього на суспільний
добробут.
Ключові слова: незалежність центральних банків, популізм, суверенізм,
верховенство права, якість інститутів, цінова стабільність, валютні резерви
Вступ
Від глобальної фінансової кризи до корона-кризи пройшло майже десять років. За цей
час центробанки опинилися в сильному полі протилежних тенденцій. З одного боку,
закладені ще у 1990-х структурні зміни та подальша інституціоналізація їхньої
незалежності запобігають радикальному перегляду їхнього позиціонування в
політико-економічних координатах. Незалежність центробанків стала універсальним
виміром якості врядування та ефективності економічної політики. Згідно з Родріком
(Rodrik 1999), інститути макроекономічної стабільності (у вигляді незалежності
центробанків) — такі ж невід’ємні складові структурних реформ, як й інститути
регулювання, гарантування прав власності, соціального страхування, розв’язання
конфліктів, завдяки яким вдається досягати стійких темпів економічного зростання. З
іншого боку, саме центробанки опинились під тиском наростаючої хвилі популізму.
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Монетарним інституціям знайомий досвід опозиції до популістичних рухів. Що
відрізняє цей досвід від розгортання політичних змін в напрямку атаки на
незалежність центробанків в багатьох країнах? Історично відомий, або традиційний
лівий популізм латиноамериканського типу, макроекономічний вимір якого добре
описаний в літературі (див., наприклад Dornbusch & Edwards 1991), значно
трансформувався під впливом глобалізації. Більше того, саме із глобалізацією
асоціюють появу правого популізму. А сама політико-економічна орієнтація
популістських рухів значно ускладнилась. Як лівий, так і правий популізм
репрезентують «невдоволення глобалізацією» і кожен згідно свого бачення просуває
наратив сильної держави. Виглядає, що попередня глобалізація принципу
незалежності центробанку в сьогоднішньому популістичному контексті означає
«невдоволення незалежністю». Нещодавній універсалізм опинився під ризиком тиску
з боку «національної специфіки», яку часто сповідують обидва крила популізму.
Центральні банки опинились в ситуації багатовимірного виклику з боку таких
змін у політичному порядку денному. І ліве, і праве «невдоволення глобалізацією»
передбачають зміни в балансі між ринковими і етатичними силами. Відновлення
здатності уряду до проведення «суверенної економічної політики» потребує
щільнішого контролю за монетарною владою. Збереження електоральної переваги
задля втілення нестандартних економічних ідей затребує контроль над грошовою
пропозицією, незалежно від того, чи це фінансування запитів держави добробуту, чи
це компенсація браку конкурентноздатності в рамках «промислової політики». Чинні
стримування та противаги виглядають застарілими лаштунками, за якими
приховується спокуса легкого наступу на монетарну автономію. І на решті,
центробанки часто вважаються проявом панування глобальної космополітичної еліти,
«відірваної» від потреб конкретних країн.
Багато в чому невизначеність щодо здатності універсального інституту
незалежності центробанків вижити в добу суверенізму, що посилюється, коріниться в
ряді змін, що відбуваються останнім часом. Підвищення незалежності центробанків
впродовж останніх двох–трьох десятиліть призвело до підвищення їхньої
компетентності та професіоналізму, які не одноразово ставали в нагоді при
розв’язанні складних кризових ситуацій. Поява нових регуляторних практик (Базель
ІІІ, макропруденційна політика) поставила питання про концентрацію влади в руках
органу, що не підпадає під дію прямого демократичного представництва. Зростаюча
могутність незалежних центробанків напряму пов’язана з їх здатністю будувати таку
макроекономічну модальність, яка би адаптувала країну до зростаючої сили
глобалізації і паралельно з цим підштовхувала уряди до структурних реформ в
аналогічному напрямку. Невипадково, що здатність центробанків гарантувати кращий
макроекономічний результат має місце за умов, що уряди проводять ліберально
орієнтовану політику. Це тільки підсилило напругу довкола того, як повинна вписатись
незалежність монетарних органів в нову політико-економічну реальність
«невдоволення глобалізацією».
Корона-криза швидше за все тільки посилить зміщення економічних доктрин
на користь суверенізму, привносячи в дискусію про незалежність центробанків
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додатковий етичний підтекст, якому важко буде опонувати в рамках традиційного
макроекономічного, ліберально орієнтованого дискурсу.
В статті обґрунтовується теза, що попередня тенденція до підвищення
незалежності центробанків гальмується посиленням популізму. Якість інститутів
виходить на передній план щодо здатності монетарних органів продовжувати
залишатись носіями ряду універсалістських імпринтів, необхідних для ефективної
реалізації політики цінової та фінансової стабільності. Роль інституціональних
факторів тим більше зростає, коли формальне зміцнення незалежності центробанків
відбувається швидше, ніж покращення верховенства права. Тобто монетарні органи
опиняються під більш складним тиском, порівняно із випадками звичного лівого
популізму латиноамериканського типу. Це, однак, не означає повну відмову від такої
незалежності (феномен «сірої зони статусу кво» (Козюк 2015)), оскільки остання
уможливлює ефективну реалізацію монетарної політики, зорієнтовану на внутрішню
рівновагу.
Огляд літератури
Між популізмом і суверенізмом політичні науки встановлюють доволі щільний зв’язок.
Наприклад, в Hague Centre for Strategic Studies (2017) суверенізм вважається формою
популізму, або популістською формою відповіді на ті труднощі, з якими зіткнулися
країни під впливом наростаючої глобальної інтеграції. Тобто суверенізм покликаний
дати відповіді на питання, у який спосіб повинна бути переналаштована механіка
реалізації економічної політики, відновлена автономія на застосування інструментів
економічної політики та визначення її цілей у відповідь на ряд змін, які відбулися в
глобальній економіці. Якщо глобалізація сприймається як сила, що суттєво обмежила
площу маневру суверенної економічної політики, то популістське «невдоволення
глобалізацією» напряму втілюється у ідеології суверенізму. Це стосується як
глобального рівня інтеграційних процесів, так і специфічного європейського виміру, в
рамках якого ЄС / зона євро представляються більш завершеним відбитком того, чим
могла би бути глобальна економіка без обмежень на рух товарів та виробничих
факторів (Mazzoleni 2019). Родрік (Rodrik 2020) також наголошує на тому, що хвиля
популізму напряму пов’язана із глобалізацією та емпірично доводить це на прикладі
аналізу розподілу голосів на президентських виборах в США у 2016 році. Він виділя
чотири канали, за якими глобалізація заохочує популізм: торгівля, міграція та пошуки
притулку, фінансова глобалізація, економічна беззахисність.
Фактично суверенізм стає певною формою правового популізму, або
економічного націоналізму, запит на який посилився останнім часом. Хоча його
особливістю є те, що його адепти часто стають провідниками досить здорової
макроекономічної політики з поправкою на унезалежнення від зовнішніх сил як то
глобальні ринки, глобальні тенденції, міжнародні зобов’язання (Colantone & Staning
2019). Емпіричний аналіз електоральних вподобань також підтверджує, що між
сповільненням економічного зростання та збільшенням частки, що припадає на
популістські партії, є зв’язок (Gerlach 2019). Це саме стосується проблеми зниженням
добробуту після економічних потрясінь. Функе та інші (Funke et al 2016) констатують,
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що після системних фінансових криз впродовж 1870–2014 років мала місце чітка
тенденція до підвищення політичної невизначеності (звуження електоральної бази
урядової більшості та поляризація суспільства), що супроводжувалась істотним
посиленням право-популістських партій в урядових коаліціях. При цьому після так
званих нормальних рецесій (не викликаних фінансовою кризою) не спостерігалось
подібного ухилу у бік суверенізму. Також Родрік (Rodrik 2020) наводить узагальнення
емпіричних розвідок на тему зв’язку між економічними шоками і змінами суспільних
уподобань на користь популізму.
В літературі сформувався відносно усталений консенсус щодо того, якими
рисами наділений популізм (див., наприклад, Inglehart & Norris 2016; Mudde & Rovira
Kaltwasser 2017): протиставлення «народу та еліти»; спекуляція довкола причин
соціального розшарування та віднайдення «цапа відбувала»; короткостроковість
економічної платформи; підрив демократичних інститутів через руйнацію систем
стримування і противаг; моралізаторських дискурс. Незважаючи на загальність та
хрестоматійність такого визначення, відштовхуючись від нього, можна знайти
кореляти у релевантній літературі щодо незалежності центробанків. Це особливо
важливо в світлі нетотожності поглядів на макроекономіку лівих і правих течій.
Ньян та Машандро (Gnan & Masciandaro 2020) дають досить влучну
ідентифікацію таких відмінностей. Лівому популізму властиве економічне
кейнсіанство щодо стимулювання сукупного попиту, зайнятості і зростання,
підвищення соціальних стандартів (в номінальному виразі) ціною монетарної
стабільності та стійкості публічних фінансів. Перерозподіл (протиставлення еліти і
народу) та акцент на експансії сукупного попиту (протиставлення вигод у
короткостроковому періоді вигодам у довгостроковому періоді) є ключовими
моментами. Правому популізму властиве більш тонке поєднання макроекономічної
виваженості, економічного націоналізму та «покладання на власні сили». Завдяки
цьому з’являється протиставлення короткострокових вигод на національному рівні та
довгострокових вигод від участі в глобальному обміні. Можна виділити наступні
виміри дефініції популізму (включно з суверенізмом) в екстраполяції на центробанки.
По-перше, це — протиставлення «вільним ринкам». Ґудгарт та Ластра (Goodhart
& Lastra 2017) дають більш функціональне визначення популізму як «базову незгоду
з центральною ліберальною догмою стосовно того, що вільне переміщення праці,
капіталів, товарів та послуг між країнами в загальному є вигідним та бажаним у майже
усіх випадках». Даний акцент є вкрай важливий, приймаючи до уваги, що ряд
досліджень пов’язує підвищення рівня незалежності центробанків в багатьох країнах
саме з посиленням процесів глобалізації (Jacome 2001; Jacome & Vazquez 2005).
Іншими словами, для того, щоб протистояти зростаючій силі глобальної мобільності
капіталів потрібно не просто реалізовувати політику макроекономічної стійкості, а
гарантувати, що вона буде спиратись на безстроковий інституціональний фундамент.
Також незалежність центробанків іде пліч о пліч зі зняттям обмежень на
функціонування ринків, оскільки монетарні органи при реалізації політики цінової та
фінансової стабільності повинні покладатись на ринкові інструменти, а між цілями
політики не повинно бути конфлікту (BIS 2001; Lima et al 2003). Інакше, будь-які форми
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репресії щодо ринків призводитимуть чи до утворення дисбалансів, чи до
нагромадження
алокаційних
викривлень,
несумісних
з
довгостроковою
макрофінансовою стабільністю. Після Азійської кризи зміщення у бік плаваючих
курсів як реакція на зростаючу мобільність капіталів також розглядалось як драйвер
кращого вибору на користь політики цінової стабільності, що здійснюється
незалежним центробанком (Obstfeld 2000).
По-друге, відбувається нівелювання «обмежень на політику» (policy constrains).
Родрік (Rodrik 2018) констатує, що «відновлення влади народу» над економічною
політикою є важливою ознакою популізму, який намагається нейтралізувати
«обмеження на політику». Такі обмеження випливають з інститутів стримувань і
противаг, міжнародних зобов’язань тощо. Центробанки є своєрідними монетарними
гравцями з правом вето (monetary veto-players), які накладають суттєві обмеження на
здатність урядів проводити експансіоністську політику (Bodea & Hicks 2014; Gnan &
Masciandaro 2020). Так само незалежність центробанків є стандартною перепоною для
фінансування надмірних соціальних зобов’язань, які потенційно ніколи би не були
взяті за іншого характеру розподілу макроекономічної влади між регуляторами. Також
незалежність центробанків має значення для стійкості політичних режимів. Бодеа та
інші (Bodea et al 2019) вказують, що здатність автократичних режимів до виживання
зумовлюється тим, наскільки центробанк створює монетарні обмеження для
фіскальної експансії.
По-третє, це — підрив стримувань і противаг. Наприклад, Ровіра Кальтвасер
(Rovira Kaltwasser 2018) констатує, що найбільша загроза популізму приховується не
стільки у царині електоральної ефективності популістських ідей, скільки у тому, що він
підриває основи ліберальної демократії, тим самим руйнуючі усталені стримування і
противаги, внаслідок чого відкривається шлях до авторитаризму. В такому ракурсі
можна побачити інтеграцію досліджень популістського тиску на центробанки з
інституціональним аналізом їхньої незалежності. Наприклад, Мозер (Moser 1999) та
Кіфер і Стасваґе (Keefer & Stasavage 2003) започаткували аналіз незалежності
центробанків на предмет характеру розподілу повноважень між гілками влади. Вони
показали, що чим більшою мірою влада є роззосередженою, чим більше є гравців з
правом вето, тим більш незалежним буде центробанк. Даний висновок стосується не
тільки формального розподілу влади, але і неформального, оскільки неформальні
гравці з правом вето можуть мати більшу владу, ніж це передбачає політичний режим.
Верховенство права є важливою передумовою фактичного розподілу влади
відповідно до формального законодавства. Якщо формально в такому розподілі влади
передбачається незалежність центробанку, то фактичні гарантії такої незалежності
випливають з верховенства права, а не з неформальних домовленостей між елітами,
яким може бути вигідною протилежна ситуація з автономією монетарних органів.
Існують емпіричні свідчення, що антиінфляційна ефективність незалежних
центробанків має місце там, де має місце високий рівень верховенства права. Тобто
сам факт формальної незалежності не є виключною передумовою цінової стабільності
(Hielscher & Markwardt 2012; Nurbayev 2017; Hayo & Voigt 2008; Eijffinger &
Stadhouders 2003).
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По-четверте, відбувається «повернення влади людям». Ейхенґрін (Eichengreen
2018) відзначає, що важливою ознакою популізму є апологія відновлення прямої
«влади народу» і позбавлення такої влади «безособових сил», втілених у відносно
усталених підходах до економічної політики. Центробанки найчастіше асоціюються з
такими силами. З одного боку, існує давня традиція протиставлення незалежності
монетарних органів та демократичного контролю. Монетарній політиці, що
здійснюється незалежним центробанком, часто закидають брак легітимності, оскільки
даний орган не є виборним напряму, тоді як економічна вага його рішень є значною.
Окрім цього, якщо цілі щодо цінової стабільності є Парето-нейтральними, то
монетарні інструменти вміщують перерозподільчу компоненту (наприклад, зміна
процентних ставок по різному впливає на схильних до заощаджень і схильних до
споживання, на боржників та кредиторів тощо, зміна обмінного курсу протилежно
позначається на вигодах експортерів і імпортерів, вимоги до банківського капіталу
захищають інтереси вкладників, але накладають додаткові зобов’язання на власників
фінансових установ, операції з викупу активів більшою мірою позитивно впливають
на власників таких активів тощо). І саме за цією компонентною відсутній контроль з
боку суспільства напряму. Попри те, що проблема «браку легітимності» вирішується
через політичний вибір та затвердження мандату (основного завдання), відповідь на
питання про демократичний контроль знаходиться в площині відповідальності
(підзвітності, accountability) центробанків (Lybeck 1998; Goodhart & Lastra 2017).
Еволюція транспарентності центробанків також покликана нівелювати проблема
«демократичного контролю», оскільки вона стає функціональним елементом
верифікації дій центробанку на відповідність делегованому мандату. Дінсер та
Ейхенґрін (Dincer & Eichengreen 2014) відзначають найбільший прогрес у царині
транспарентності центробанків саме в демократичних країнах. З іншого боку,
центробанки часто сприймаються як глобалізована космополітична еліта, закритий
клуб високоосвічених інтелектуалів технократів, які сповідують спільні принципи,
поділяють спільні ідеї, будують політику на засадах західної академічної науки, тим
самим «відриваючись» від «національного контексту», завдяки чому стають об’єктом
нападок (Rajan 2018).
Хоча цей підхід повністю вписується в рамки протиставлення «народу і еліти»,
йому бракує інституціональної ваги. Можна сказати, що подібний тип протиставлення
є вигідним електоральним фетишем, що має певну соціально мобілізаційну синергію,
щоправда зі слабким структурним виміром. Це не виключає, що у випадку, коли
існують стійкі націоналістичні преференції у сфері політики, наслідки для
центробанків виходитимуть за рамки звичної проблеми політичного бізнес-циклу.
Наприклад, Аґур (Agur 2019) вказує, що, якщо націоналізм є одним з проявів
популізму, як це передбачають Інґлгарт та Норіс (Inglehart & Norris 2016), то поділ
країн за критерієм політичних преференцій мав би мати прямі наслідки до того, якими
будуть преференції щодо рівня незалежності центробанків. Для країн з середніми та
низькими доходами в цілому підтверджується обернений зв’язок між укоріненістю
урядів з націоналістичною орієнтацією та рівнем незалежності центробанків (Agur
(2019)). Тобто націоналістичний ухил урядів супроводжується побудовою такої
системи розподілу влади, при якій рівень незалежності центробанків буде нижчим.
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Посилення тиску на центробанки також відзначається в літературі. Такий тиск
хоч і не є новим явищем, але відзначається рядом особливостей. Він має місце на тлі:
вже усталеного принципу еквівалентності між незалежністю центробанків і якістю
інститутів врядування; звуження простору монетарної політики (низькі реальні
процентні ставки); підвищення заборгованості у світі. Саме з поширенням популізму
торпедування незалежності центробанків як інституціонального принципу
посилились, що відзначає Біндер (Binder 2019) в емпіричній роботі, побудованій на
основі текстуального аналізу. Ґудгарт та Ластра (Goodhart & Lastra 2017) та Боріо
(Borio 2019) констатують, що атаки на глобалізацію з боку правих популістів, так само
як і спроби підірвати баланси стримувань і противаг загрожуватимуть розхитуванню
інституціонального фундаменту, на який спирається політика цінової та фінансової
стабільності.
Виникає питання про те, наскільки попередні успіхи в реформах монетарних
органів виступили прологом до сувереністичного наступу на їхню незалежність в світлі
звуження простору економічної політики? Останні дві глобальні кризи
продемонстрували, що попри зміни в окремих елементах макрофінансового
менеджменту, здійснюваного центробанками, формуватиметься специфічна ситуація,
коли не спостерігатиметься відвертих змін в рівнях їхньої незалежності, однак
підвищення вразливості до криз та власне кризи спонукатимуть до більш гнучкої
реакції на шоки під егідою відновлення фінансової стабільності (Козюк 2015). З іншого
боку, якщо підвищення незалежності центробанків вважається стандартним пакетом
структурних реформ, то факт їх реалізації ще не гарантує, що фактична якість
інститутів підвищуватиметься так само швидко. Верховенство права швидше є
проявом еволюційних інституціональних взаємодій соціальних акторів. А тому,
формальні зміни рівня незалежності центробанків можуть суттєво випереджати
фактичне зміцнення верховенства права. Кризи ж, у свою чергу, посилюють конфлікти,
завдяки чому запит на зміцнення верховенства права може затьмарюватись
короткостроковими вигодами від виведення центробанків з периметру мандату. Посткризові ухили у бік економічного націоналізму розширятимуть зону перманентного
конфлікту між незалежними центробанками та урядами, що прагнуть швидкого
відновлення економіки в супереч можливостям, які могла би дати глобальна
координація.
Відповідно, метою статті є обґрунтування позиції, згідно якої в умовах, коли
підвищення незалежності центробанків в загальному випереджає зміцнення
верховенство права, їх здатність реалізації ефективної монетарної політики дедалі
сильніше залежатиме від інституціональних факторів, а суверенізм здатний до
співіснування з незалежністю центробанків як з універсальним принципом тою мірою,
якою вона є продовженням інституціональних рамкових умов монетарної політики,
зорієнтованої на досягнення внутрішньої рівноваги чи то в аспекті цінової
стабільності, чи то в аспекті нагромадження валютних резервів.
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Формування універсального принципу незалежності центробанків та подальші
ризики
Що надає особливого драматизму посиленню політичного тиску на центробанки,
засвідченого в ряді праць (Rajan 2018; Borio 2019; Binder (2019)? Впродовж 1990–
2000-х років в монетарній політиці відбувся цілий набір структурних зрушень, які були
націлені на довгострокову інституціональну перспективу. Такі зрушення були
покликані: нейтралізувати передумови політично вмотивованих макроекономічних
рішень; знизити вірогідність потрапляння центробанків під популістичний вплив;
усунути ризики «захоплення регулятора». Вони стосувались інституціональних основ
монетарної політики (підвищення незалежності центробанків) та технології її
реалізації (інфляційне таргетування в розвинутих країнах та поступове формування
консенсусу щодо поєднання інфляційного таргетування з нагромадженням валютних
резервів в країнах з ринками, що формуються). В суто технічному плані особливістю
даних змін з самого початку була націленість центробанків на пріоритет внутрішньої
рівноваги.
Мандат на забезпечення цінової стабільності в сукупності з встановленням
інфляційних цілей та ухваленням рішень щодо процентних ставок на основі
очікуваних змін в динаміці цін та економічного зростання остаточно утвердили
довгострокову тенденцію до того, що саме національні макроекономічні пріоритети
мають перевагу. Формування ідеального типу ортодоксального центробанку за
принципом «одне завдання — одна ціль — один інструмент» стало сильною
відправною точкою верифікації того, як національні тенденції кореспондують з
глобальними. Зниження та стабілізація інфляції в світі, зокрема, в багатьох країнах з
ринками, що формуються, стали переконливим прикладом того, наскільки нові
підходи в монетарній політиці дали результати. Попри те, що дана модель має широкі
можливості по адаптації до національних умов, вона почала зазнавати відвертих
викликів тільки після глобальної фінансової кризи. Ця криза породила нову хвилю
дискусій про те, якими повинні бути інститути монетарної політики з точки зору
фінансової стабільності, але не з точки зору пріоритету національних
макроекономічних цілей. Особливості розгортання глобальних фінансових
дисбалансів до 2008 року чітко засвідчили, що домінанти національно-центричної
монетарної політики можуть іти в розріз із забезпеченням глобальної фінансової
стабільності (Obstfeld & Rogoff 2002), а зміни в монетарній політиці розвинутих країн
часто ставали причиною криз в бідніших країнах (Goldstein 2005). Втім, країни з
кращим інституціональним оточенням центробанків продемонстрували, що останні
створюють очевидні передумови для запобігання фінансовим потрясінням, а
подолання їх наслідків є менш обтяжливим для суспільства (Cihak 2015; Berger &
Kissmer 2013; Klomp & de Haan 2009).
Тим не менше, структурні реформи 1990–2000-х у сфері макроекономічної
політики та трансформація регуляторів після глобальної фінансової кризи дають
можливість виділити наступні декілька проблемних зон, де між центробанками та
сувереністично-популістичними тенденціями формується напруження. При чому, в
окремих випадках така напруга не обов’язково має характер конфлікту. Вона може
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нагадувати своєрідну інституціональну мімікрію, коли окремі аспекти функціональної
ефективності
фактично
незалежних
центробанків
«використовуються»
сувереністичним порядком денним, а окремі аспекти формальної незалежності ідуть
всупереч інтенції встановлення контролю за регуляторами. Такими зонами є:
— послаблення стереотипу ув’язки між зміцненням незалежності
центробанків та підвищенням якості інститутів, що в окремих країнах
супроводжується олігархічними пастками для монетарних органів;
— зміна ролі нагромадження валютних резервів та незалежності
центробанків в політико-економічному моделюванні відповіді на
виклики глобальної фінансової інтеграції;
— посткризова зростаюча роль центробанків та нові регуляторні
повноваження.
Плато зміцнення незалежності центробанків: між лівим і правим популізмом
Підвищення формальної незалежності центробанків як глобальна тенденція зазнала
очевидного сповільнення після Азійської кризи. Після глобальної фінансової кризи
спостерігаються мляві протилежні процеси (Рис. 1.). Попри те, що останнє є, швидше,
методологічною проблемою емпіричної оцінки рівня незалежності центробанків
(наприклад, широко вживаний GMT-індекс буде відображати зниження такої
незалежності в разі, якщо роль центробанку у забезпеченні фінансової стабільності
зростатиме), це не знімає питання про те, що глобальна економіка підійшла впритул
до межі, за якою законодавчі зміни, націлені на посилення інституціональної
спроможності центробанків, будуть мало вірогідні. Це не означає однозначного
«перегляду парадигми». Це вказуватиме на те, що глобальна гравітація стереотипу про
те, що підвищення незалежності монетарних органів є проявом підвищення якості
інститутів, швидше за все послаблюватиметься.
Рис. 1. Незалежність центробанків в часі (GMT-індекс,
середнє для 65 країн)
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Джерело: Borio 2019
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Послаблення такої глобальної гравітації синхронізується з розширенням
можливостей популістичного тлумачення втрати «космополітичною глобальною
елітою центробанків» довіри з боку репрезентативного виборця. Водночас, таке
спрощене тлумачення не враховує більш складний бекграунд структурних реформ у
сфері центробанків. Непрямими висновком з праць Мозера (Moser 1999) та Кіфера та
Стасваґе (Keefer & Stasavage 2003) є те, що підвищення незалежності центробанків
повинно кореспондувати з чинною системою стримувань і противаг. Якщо така
система вже виникла, то зміни статусу монетарних органів повинні або підсилити її в
умовах вже досягнутого високого рівня якості інститутів демократії та верховенства
права, або реконфігурувати її відповідно до змін в розподілі фактичної влади.
Природно, що така реконфігурація може загрожувати макрофінансовій стабільності в
силу появи потенційних домінантних гравців.
Емпіричні праці щодо політико-економічного аналізу реформ центральних
банків переконливо показують наявність потенційних стель в змінах їхнього статусу.
Зрозуміло, що підвищення незалежності не може тривати нескінченно, принаймні на
рівні формальної оцінки цього процесу. Але такі стелі мають і цілком практичний
вимір. З одного боку, це є природним в рамках погляду на фактичну незалежність
центробанків як ендогенну. З іншого боку, зберігається простір подальшого
підвищення незалежності монетарних органів в багатьох суспільствах. Це ставить
питання про те, якими характеристиками повинна володіти країна, щоб в ній реформи
статусу центробанків відбулись. Наприклад, Аджемоглу із співавторами (Acemoglu et
al 2008) констатують, що найбільшою мірою підвищення незалежності центробанків
має місце в тих країнах, де політичні обмеження не є жорсткими. Тобто, там де
розподіл влади передбачає вузький простір подальшого примноження повноважень
одного з ключових гравців, реформи швидше за все не відбудуться, оскільки це
порушуватиме істотно баланс стримувань і противаг. Там, де такий простір достатньо
широкий, реформи також є рідкісними через динамічні зміни в балансі стримувань і
противаг. Берґґрен та співавтори (Berggren et al 2012) констатують, що реформи в
напрямку підвищення незалежності монетарних органів чутливі до рівня соціальної
довіри. У випадку з високим рівнем соціальної довіри суспільство може не
затребувати таких реформ через те, що центробанки будуть реалізовувати політику
максимізації суспільного добробуту, а політики не перешкоджатимуть цьому. У
випадку з низькою соціальною довірою реформи не ініціюються з огляду на
конфронтаційний характер поведінки ключових соціальних акторів. Ґолвіцер та
Квентін (Gollwitzer & Quintyn 2010) наголошують, що підвищення незалежності
центробанків справді справило позитивний вплив на зниження інфляції, як це
передбачає теорія, незалежно від якості інститутів. Тоді як Машандро та Ромелі
(Masciandaro & Romelli 2015) наголошують на ендогенному характері статусу
монетарних органів — вибір на користь їхньої незалежності відповідає одностайності
суспільства щодо необхідності забезпечення цінової стабільності.
Проблема розриву між якістю інститутів та підвищенням незалежності
центробанків допускає наявність латентного конфлікту довкола політики цінової та
фінансової стабільності. Внаслідок тих чи інших несприятливих структурних змін, чи
завдяки політичній боротьбі сильних пасіонарних соціальних акторів монетарні
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органи можуть стати не тільки вразливими до політичного бізнес-циклу. Вони можуть
виступити інструментом реконфігурації політичних сил в суспільстві. Це може
відбуватися тою мірою, якою наслідки опортуністичної макрофінансової політики
можна компенсувати вигодами окремих соціальних груп чи обмеженого кола
концентрованих бенефіціарів, спроможних маніпулювати суспільним вибором та
фруструвати інститути демократії.
Рис. 2 і 3 демонструють, що між змінами в статусі центробанків, змінами рівня
їхньої транспарентності та прогресом у царині верховенства права є дуже слабкий
зв’язок.

Зміни в Dincer and
Eichangreen CBIW Index
з 1998 по 2010 рр.

Рис. 2. Зміни у рівні незалежності центробанків та у верховенстві права, 19982010 рр.
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Джерело: Dincer and Eichengreen 2014 та World Bank Global Development Indicators Database

Рис. 3. Зміни в рівні транспарентності центробанків та у верховенстві права,
1998-2010 рр.
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Ґолвіцер та Квентін (Gollwitzer & Quintyn 2010) вказують на те, що це не є
перешкодою для підвищення антиінфляційної ефективності монетарних органів. Втім,
при певному збігові обставин слабке інституціональне підґрунтя під вже
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реалізованими реформами щодо посилення монетарних регуляторів розширює зону
вразливості до популістичних атак. Результати попередніх реформ можуть виявитись
незахищеними, або ж навіть розбурхувати апетит до «відмотування назад» у тих груп,
які зазнали втрат від їх проведення.
У випадку слабкого верховенства права та вразливих інститутів демократії не
знімається питання про те, який характер включення центробанку у периметр
олігархічного консенсусу має місце. Якщо центробанк включений у такий периметр,
то його «захоплення» має місце безвідносно до фактичного статусу, а формальні зміни
у рівні незалежності можуть відображати не менш формальну згоду на реформи під
тиском зовнішніх обставин. Вразливість цієї ситуації полягає у тому, що будь-які зміни
в олігархічному статусі-кво автоматично означатимуть відновлення політикоекономічної боротьби за «захоплення» центробанку. Якщо ж центробанк виноситься
за периметр олігархічного консенсусу, то його статус має значення. Втім, вищий рівень
незалежності швидше тільки ускладнює процес тиску на монетарну політику та
підвищує трансакційні витрати політичного бізнес-циклу.
Здійснення реформ щодо підвищення незалежності центробанку під зовнішнім
тиском (програма МВФ, наприклад) при відсутності укоріненого інституту такої
незалежності, що відповідає логіці слабкого верховенства права, наражається на
типовий популістичний опір. Ув’язка «міжнародні організації — незалежний
центробанк» подається як прояв зверхності глобальної еліти над «суверенним
правом» країни на суверенну економічну політику. Безвідносно до того, яким є
інституціональне оточення реформ (в розумінні Acemoglu et al 2008 та Berggren et al
2012), популістичне зміщення політики автоматично активує протистояння соціальних
акторів, органів влади тощо з центральним банком. Погіршення інфляційних очікувань
ускладнює підтримання цінової стабільності, вимагаючи вищих процентних ставок.
Стагфляційні ефекти подібної політичної ситуації можуть ставати приводом до зміни
керівництва центробанку на більш лояльне до чинного політичного режиму тільки
тому, що оптимальна політика в короткостроковому періоді не гарантує політичного
успіху у довгостроковому. А подібні маніпуляції відкривають шлях до стандартної
проблеми динамічної інконсистентності монетарної політики та інфляційного
зміщення.
Характер включення центробанку в периметр олігархічного консенсусу також
важливий з міркувань того, для якої форми популізму створюються більш сприятливі
політико-економічні передумови. Так, включення центробанку у периметр
олігархічного консенсусу більш сприятливе до появи сувереністичної форми
популізму. Це пов’язано з тим, що Парето-нейтральна монетарна політика
перепрофільовується у перерозподільчу на користь політичних бізнес-груп. Останнім
для підтримання певної імпліцитної величини визискування ренти з активів, якими
вони володіють, необхідне використання того набору інструментів з арсеналу
центробанку, який найоптимальніше забезпечуватиме процес визискування. Це не
означає автоматично експроприаційної політики. Швидше навпаки, це вимагає
політики, зорієнтованої на певний баланс між прийнятним рівнем макроекономічної
нестабільності (рівнем, який не матиме очевидних електоральних збурень і на яке
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суспільство швидше погоджується), між певним рівнем зайнятості та між
визискуванням ренти. Суверенізм в такому розумінні означатиме прагнення
нейтралізувати зовнішній вплив на політику, яка уможливлює указаний баланс у
максимально доступній часовій перспективі.
У випадку перебування центробанку поза периметром олігархічного
консенсусу створюються більш сприятливі передумови для лівого популізму, або
змагального популізму в електоральному процесі. Встановлення контролю за
центробанком мотивується фіскальними міркуваннями та політикою жонглювання
соціальними стандартами заради здобуття електоральної переваги. Природно, що
міжнародні
зобов’язання
стосовно
реформ
центробанку
вважатимуться
антагоністичними щодо «права на політику, зорієнтовану на добробут мас». Навіть
якщо підвищення незалежності монетарних органів не відбувалось під впливом
виконання міжнародних зобов’язань, слабкість інститутів верховенства права
уможливлює зниження фактичного рівня незалежності. Це не означає, що більш
традиційне позиціонування центробанку за межами олігархічного консенсусу
автоматично звужує його вразливість виключно до лівого популізму.
Правий популізм може так само послуговуватись слабкістю інститутів задля
встановлення контролю за незалежною інституцією у випадках, коли мова йде про
перетворення економічного зростання в критерій геополітичного протистояння чи
коли електоральні потреби вимагають подолати проблему жорстких бюджетних
обмежень. Тим не менше, суверенізм може і співіснувати з сильним центробанком. Це
можна вважати окремим випадком, коли країна вже достатньо інтегрована в
глобальну економіку, але все ще є слабким геополітичним гравцем. Здорова
макроекономічна політика може розглядатись як основна передумова зниження
залежності від глобальних факторів впливу на економіку. Це можна асоціювати з
альтер-его ефекту дисципліни, що породжується торговельною та фінансовою
відкритістю. Самодисципліна у сфері макроекономіки істотно розширює простір
політики, тим самим уможливлюючи фокусування сувереністичних інтенцій на
питаннях, які потенційно цікаві медіанному виборцю, але добробут якого
підтримується шляхом реалізації здорової макрополітики з відповідним статусом
центробанку. В таких ситуаціях незалежність центробанку може санкціонуватись на
професійному рівні в рамках більш тонких і невидимих контурів особистої довіри між
сувереністичними лідерами та керівниками регуляторів. Зрозуміло, що вага такої
довіри істотно варіює в залежності від політичного режиму: від значної у автократіях
до несуттєвої в демократіях.
Суверенізм, валютні резерви та незалежність центробанків: новий зміст традиційних
рецептів
Найбільш характерним проявом поєднання сувереністичних політичних ухилів з
розширенням простору економічної політики є протиставлення нагромадження
валютних резервів незалежності центробанку. Наявність такого конфлікту, наприклад,
відзначає Джеґер (Jager 2016). Його зміст зводиться до того, що більш незалежний
центробанк віддає перевагу більш гнучкому валютному курсу, а цінову стабільність
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підтримує шляхом встановлення релевантного рівня процентної ставки. Попри те, що
Джеґер (Jager 2016) аналізує особливості електоральних ризиків зниження резервів в
розрізі політичних режимів, ця проблема є більш глибокою. Як видно з рис. 4., обсяги
глобальних валютних резервів зростали експоненціально до 2015 року, після якого
продовжують залишатись на значному рівні. Це вказує на наявність структурних
спотворень в глобальному монетарному порядку, задум та більшість теоретичних
аргументів на користь фундаментальних основ якого не передбачали можливостей
для такого нагромадження. Такі структурні змін мали би супроводжуватись
відповідними зрушеннями в політико-економічних преференціях, які набули
універсалістського значення, принаймні, для країн з ринками, що формуються.
Рис. 4. Динаміка глобальних валютних резервів в
довгостроковому періоді
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По-перше, валютні резерви можуть розглядатись як критерій успішності
політики. У випадку демократії, якщо резерви справді свідчать про адекватну політику,
то їх нагромадження знаходить електоральну підтримку (Han 2006). Іншими словами,
центробанк, що уможливлює нагромадження зовнішніх активів, опиняється під
політичною парасолькою, а якщо він ще й має достатній рівень фактичної
незалежності, то така парасолька створюється в рамках суспільного вибору. Однак,
нагромадження значних резервів супроводжується відчутними фіскальними втратами
та призводить до ряду викривлень в структурі фінансової системи. А тому політичний
вибір на користь подальшого нагромадження значних резервів не є
безальтернативний за демократичного режиму.
По-друге, вибір на користь більшого обсягу резервів також може означати, що
це є кращою альтернативою в умовах, коли рівень якості інститутів гальмує розвиток
фінансової системи, покликаної забезпечувати пристосування до шоків. Але чому
суспільства погоджуються нести більший тягар значних резервів замість того щоб
проводити політику підвищення якості інститутів як передумови фінансового
розвитку? Швидше за все тому, що для такого підвищення бракує політичних
можливостей, внаслідок чого більші резерви є простішим варіантом відповіді на
вірогідні шоки та ще й з поправкою на коло зацікавлених акторів, які виграють від
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обмежень на рух курсу вгору. Але для нагромадження резервів потрібна більш менш
адекватна монетарна політика, яку може реалізувати незалежний центробанк. Саме
брак політичних можливостей забезпечити швидку появу інститутів, що сприяють
поглибленню фінансової системи, створює ситуацію, коли поєднання цінової
стабільності з нагромадженням резервів потребує згоди на вищий рівень
незалежності центробанку. Завдяки цьому підвищується вірогідність подальшого
просування реформ у сфері верховенства права, оскільки вони, як правило, є
затяжними та такими, що порушують багато політико-економічних альянсів, на яких
тримається відносна політична стабільність.
По-третє, вищі обсяги резервів у автократіях не є гарантованим фактом. Як
мінімум, така автократія повинна забезпечувати політичні передумови встановлення
та підтримання функціонування механізму здорової макроекономічної політики. В
такому випадку макроекономічна стабільність з певними гарантіями підвищення рівня
добробуту розглядається як оплата лояльності. Валютні резерви перетворюються не
тільки в засіб забезпечення простору політики, але в певний критерій успішності
режиму, завдяки чому мінімізуються політичні втрати потенційного невдоволення
значними витратами на підтримання зовнішніх центробанківських активів.
Формальна незалежність центробанку може не бути ключовим інституціональним
елементом забезпечення макрофінансової стабільності за певних обставин. Коли
автократичні режими мінімізують політичні втрати формування оптимальних
фіскальних коаліцій, тим самим усуваючи популістський тиск на центробанк, а також
уможливлюють створення фіскальних буферів (фонди суверенного багатства є
прикладом цього), ключовим каналом адаптації до шоків стає фіскальна політика.
Найбільш виражено це працює в сировинних автократіях з міцною макроекономічною
політикою: центробанк нагромаджує резерви і підтримує стабільність обмінного
курсу, а фіскальна політика стає контр-циклічним інструментом (детальніше це
показано у Козюк 2018).
Дилема «незалежність центробанку vs нагромадження резервів» не
вичерпується проблемою оптимального вибору режиму обмінного курсу в залежності
від рівня розвитку фінансової системи чи вірогідності деструктивних фіскальних
шоків. Швидше, вона загострює проблему протиставлення простору політики
глобальній інтеграції, що, однак, по різному заломлюється на площини лівого
популізму та суверенізму (в дусі економічного націоналізму). В даному випадку мова
йде про те, що нагромадження резервів спроможне послабити жорсткі рамки так
званої трилеми вибору у відкритій економіці (вибір між курсовою стабільністю,
вигодами від фінансової інтеграції та здатністю проводити монетарну політику,
зорієнтовану на досягнення внутрішньої рівноваги).
Проблема трилеми постала гостро в період відновлення мобільності капіталів
та послідуючих валютно-фінансових потрясінь у 1990-х. Згодом вона загострилась в
світлі спроможності підтримувати монетарну автономію в ситуації, коли плаваючих
курсів виявилось недостатньо для компенсації масштабних переливів капіталів у
2000-х. І, з рештою, після глобальної фінансової кризи середовище низьких
процентних ставок позначилось на масштабному перерозподілі глобальної ліквідності
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на користь країн з ринками, що формуються, спонукаючи їх розглядати валютні
резерви не тільки в плані самострахування від фінансових потрясінь (визнаючи
невдоволення багатосторонніми механізмами пропозиції міжнародної ліквідності), а
і в плані послаблення обмежень трилеми (Aizenman et al 2013, 2015).
Нагромадження резервів, як не дивно, може іти в розріз з лівим популізмом,
але у цей же час толеруватись суверенізмом. Основна причина цього полягає у
конфлікті між політикою, сумісною з нагромадженням резервів, і політикою,
адресованою секторам, які потенційно можуть отримувати вигоду від запобігання
підвищувальному тиску на обмінний курс. Підтримання (не кажучи про
нагромадження) значних резервів є своєрідною гальмівною сорочкою
лівопопулістських зміщень у політиці. Хоча їхня втрата може засвідчувати не тільки
неадекватну ліву політику, але й автократичне визискування, що супроводжується
акумулюванням зовнішніх боргів та непродуктивним споживанням марнотратними
елітами.
Що стосується суверенізму, то ситуація є більш складною. В найбільш простій
формі уникнення зміцнення обмінного курсу створює сприятливі передумови для
експортоорієнтованого зростання. Втім, це спрацьовує тільки за певного порогового
рівня якості інститутів. Поєднання низької якості інститутів та заниженого обмінного
курсу заохочує експансію екстрактивних секторів, в силу чого сувереністична політика
набуває ознак захисту правлячої олігархії від глобальної конкуренції. Такий захист
стає і джерелом політичної ваги елітних груп і фактором підтримання статусу кво в
питаннях політичної стабільності. У випадку, коли в експорті починають домінувати
більш складні виробництва, суверенізм означатиме формування протекції для
секторів, здатних забезпечувати прискорене зростання.
Тим не менше, емпіричні праці вказують на те, що такий «новий меркантилізм»
все ж таки поступається більш абстрактному мотиву до самострахування (Aizenman &
Lee 2007). Основна причина зміщення у бік мотиву самострахування, навіть якщо він
має і більш абстрактний перерозподільчий характер, криється у розвитку фінансового
сектора. Його вразливість до значних коливань обмінного курсу стає значно більшим
викликом економічній експансії, порівняно з випадком створення цінових переваг на
користь національних експортерів, приймаючи до уваги, що вони вже вийшли на
певний рівень розвитку.
Саме ситуація із зростаючою роллю фінансового сектора в економічному
розвитку та гостра електоральна вразливість до фінансових потрясінь позначається на
тому, що суверенізм легко асимілює ідеї необхідності нагромадження резервів.
Останні дозволяють отримувати вигоди від глобальної фінансової інтеграції, але при
цьому знижують вразливість країни до глобальних фінансових шоків. Аналогічним
чином суверенізм з легкістю вислизує від потенційних обмежень на економічну
політику, які могли би бути накладені міжнародними фінансовими організаціями в
рамках надання доступу до міжнародної ліквідності. Таке хизування протиставленням
власних можливостей вірогідним міжнародним обмеженням створює важливу основу
для сувереністичного дискурсу. Здебільшого він адресований широкому прошарку
виборців з преференціями щодо псевдо-соціально-економічної стабільності,
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глобальної мобільності, але які водночас вразливі до національних фобій (які часто
переростають в націоналістичну параною). «Захист власного виробника» інтегрується
у більш загальну схему сувереністичного трактування макрофінансової стабільності,
тим самим посилюючи електоральну базу правого популізму.
Втім, указаний випадок є прикладом країн з ринками, що формуються. І
нагромадження резервів, породжуючи істотні викривлення в механізмах курсової
адаптації на глобальному рівні, призводить до появи зовсім іншого типу правого
популізму в країнах, валюти яких не можуть відкоректуватись вниз в силу значного
глобального зовнішнього попиту на них. Відносини США-Китай є класичним
прикладом того, як еволюціонувала модель «Бретон-Вудс 2» в напрямку торгівельних
воєн, що сколихнули глобальну економіку впродовж 2018–2019 рр. Зміни в алокації
виробництва шляхом аутсорсингу та формування мереж ланцюгів доданої вартості
зумовлювались потребами в оптимізації витрат і пристосування до нових рівноважних
умов, обумовлених зниженням глобальної вартості праці (підвищення частки
виробництва товарів в країнах з низькими доходами). Поєднання цих процесів з
попитом на валютні резерви позначилось на швидкому зниженні частки промислового
виробництва в багатьох розвинутих країнах та їх обмеженій здатності відновлювати
цінову конкуренцію. З одного боку, це стало сильним поштовхом у бік інновацій. З
іншого боку, світ дедалі фрагментувався за принципом створення продукту і масового
виробництва продукту, породжуючи значні соціальні напруження саме в розвинутих
країнах. Це стало сильним підґрунтям для посилення правого популізму.
Водночас, специфіка ситуації полягає у тому, що глобальний монетарний
порядок створює лазівку вигод для суверенізму як в розвинутих країнах (орієнтація
центробанків на внутрішню рівновагу), так і в країнах з ринками, що виникають
(здатність нагромаджувати резерви). Це створює ситуацію, коли фокус міжнародних
напружень та «невдоволення глобалізацією» переводиться на торгівлю та міжнародне
оподаткування. Таргетована боротьба з дефіцитом торгівлі з окремими країнами та
створення податкових преференцій щодо де-офшоризації бізнесу та повернення
виробничих потужностей може дати ряд сприятливих результатів в
короткостроковому періоді. Однак, найбільшою небезпекою цього є поява ефекту
гало. Віра в правильність агресивних сувереністичних кроків може перерости в
схильність до автократії, що руйнує традиційні стримування і противаги. Якщо
глобальний монетарний порядок уможливлює «мирне співіснування» суверенізму і
незалежності центробанків, то право-орієнтований вождізм може похитнути усталені
норми щодо автономії монетарних органів. Вдало позиціоновані електоральні
переваги, здобуті на одному фронті, можуть бути перекинуті на інший фронт. Навряд
чи варто ігнорувати факт того, що таким новим фронтом може виступити послаблення
інституту незалежності центробанків.
Звуження простору політики: універсалізм vs прагматизм vs популізм
Глобальна фінансова криза суттєво вплинула на довгострокові макроекономічні
процеси. Боротьба з її наслідками зумовила швидке нагромадження державного боргу
в більшості країн. Однак, більш далекосяжним драйвером макроструктурних змін
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виявилось падіння процентних ставок. Будучи зумовленим послабленням
інфляційного тиску та сповільненням інвестиційної активності, зниження ставок
радикально змінило макрофінансовий ландшафт, оскільки почало розглядатись як
зручна вихідна точка для подальших агресивних змін в балансах центробанків (що
стало відоме як кількісне пом’якшення). Зниження ставок та їх затяжне підтримання
на низькому рівні (Рис. 5–6.) вказує на появу цілого набору несприятливих ефектів.
Перш за все це стосується вичерпання простору політики. Корона-криза
продемонструвала, що практично більшість центробанків вкрай обмежені у здатності
подальшого зниження ставок. Зміни у глобально нейтральних ставках призвели до
того, що ключові країни з ринками, що формуються, (Рис. 6.) також перебувають в
тренді знижувального тиску на ставки.
Рис. 5. Монетарний простір: процентні ставки ключових
центробанків, %
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Джерело: BIS Central Bank’s Policy Rate Statistics

Рис. 6. Монетарний простір: процентні ставки центробанків
ключових країн з ринками, що формуються, %
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З вичерпанням простору монетарної політики пов’язана також дилема
фіскальної політики. Середовище низьких ставок толерувало можливості проводити
м’яку боргову політику. Уряди як розвинутих країн, так і країн з ринками, що
формуються, не поспішали повертатись до бюджетної дисципліни. Якщо динаміка
первинного сальдо бюджету загалом відповідає циклічній позиції економік (рис. 7.),
то зниження державного боргу після кризи 2008 року не відбулося (рис. 8). Внаслідок
цього очікувані зміни в борговій позиції багатьох країн виглядають загрозливими.
Запуск економіки після корона-кризи потребуватиме підтримання низьких
процентних ставок в подальшому. Фіскальний простір швидко вичерпується, а його
підтримка дедалі чіткіше ставатиме чутливою до того, як центробанки
балансуватимуть між навігацією виходу з дефляційної пастки та підтриманням
фінансової стабільності.
Рис. 7. Фіскальний простір: первинний баланс бюджету, % ВВП
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Рис. 8. Фіскальний простір: державний борг, % ВВП
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І на решті, очікування, що процентні ставки залишатимуться низькими в
довгостроковій перспективі, справляє вплив на мотивацію щодо нагромадження
боргів у приватному секторі. Рис. 9. демонструє, що фінансовий простір приватних
позичальників суттєво звузився. Більший тягар боргів формує замкнене коло низьких
процентних ставок. Їх підвищення відповідно до потреби обмежується міркуваннями
фінансової стабільності, подальше нагромадження боргів позначатиметься на глибині
шоку, а долання наслідків останнього в разі його виникнення в умовах значного
боргового тягаря передбачатиме і подальший знижувальний тиск на ставки (так звана
проблема secular stagnation vs secular debt).
Рис. 9. Фінансовий простір: валові кредити нефінансовому
сектору, % ВВП
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Також очевидним є те, що глобальна інтеграції породжує асиметричну здатність
до нагромадження боргів приватними компаніями та урядами в розрізі розвинутих
країн та країн з середніми доходами. Якщо уряди з країн з ринками, що формуються,
не в змозі дозволити собі подібних до розвинутих країн масштабів боргової експансії,
то приватні позичальники значно чутливіші до універсалізму реакції на низькі
процентні ставки. Компанії країн з середніми доходами за темпами нагромадження
боргів значно випередили компанії розвинутих країн (Рис. 9).
Боргове нависання, набуваючи універсальної структурної риси, так само
швидко космополітизується, і так само швидко переростає в джерело популізму,
оскільки простір монетарної політики виглядає вже значно більш обмеженим.
Центробанки, активно долаючи наслідки двох останніх глобальних фінансових
потрясінь, вже сформували образ «рятівників» економіки, часто виходячи за межі
традиційної модальності монетарної політики, яка випливає з усталеного
інституціонального каркасу. Це відкриває шлях до того, що суспільні запити і тим
більше ідеологічно вмотивований тиск на монетарні органи щодо їхнього залучення у
розв’язання структурних проблем дедалі посилюватиметься.
Якщо контр-циклічна реакція є цілком в дусі універсального академічного
погляду на оптимальну монетарну політику, то це ще не означає, що на політичному
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рівні існуватиме достатня воля для ідентифікації різниці між циклічними та
структурними проблемами. Донедавна центробанкам вдавалось обстоювати свою
незалежність, апелюючи до різниці між циклічними та структурними вимірами шоку.
Довіра до інституту незалежності тут відігравали важливу роль: вона була
еквівалентна довірі до професійного судження регулятора, внаслідок чого його
дискреційні дії легітимізувались в рамках чинної інституціональної моделі. Втім,
виникає проблема, чи центробанки свідомо йшли на більш м’які контр-циклічні
реакції щоб знизити градус політичного тиску довкола монетарної політики для того,
щоб не сформувались передумови для появи коаліцій, зацікавлених у послабленні
їхнього статусу? Чи монетарні органи були настільки впевнені у своїй компетентності,
щоб завжди розмежовувати розширення поля дискреційних рішень, адресованих
циклічним процесам, та захист своєї професійної автономії у випадках, коли
політичний тиск на них генерувався браком політичної волі до реагування на
структурні виклики?
Швидше за все відповідь на це питання перебуває десь по середині,
демонструючи появу специфічного феномену — центробанківського прагматизму.
Останній, покликаний продемонструвати допустиму гнучкість, відштовхуючись від
формальних та неформальних обмежень на монетарні рішення, втім, він ще більше
потребує необхідності спиратись на аргументи, релевантність яких часто допускає
високий професійний бар’єр для розуміння. З іншого боку, професійний прагматизм
калібрується тим, на скільки інші центробанкіри опиняються в подібних ситуаціях
приблизно в однаковий історичний час. Наявність іміджу глобальної еліти формує
своєрідний peer’s pressure, коли рішення, як би вони не виглядали надмірно
акомодативними, повинні відповідати інтелектуальним стандартам, усталеним в
глобалізованій культурі академічного виміру поведінки центробанкірів. Без такого
рефрену втрата поваги в глобальних колах підриває і внутрішню легітимність
неоднозначних макроекономічних рішень. Для країн з ринками, що формуються,
ситуація деякою мірою зворотна. Саме непопулярні внутрішні рішення, які
виправдовуються в рамках клубної центробанківської культури, стають підставою
глобальної легітимізації, що в багатьох випадках відкриває шлях до неявної
міжнародної протекції відповідних монетарних органів, тиск на які набуває світового
розголосу, але й здобуває популярності серед популістично налаштованого
суспільства.
Іншим виміром цієї проблеми є те, на скільки універсалізується запит на м’яку
монетарну політику внаслідок кризи. Формується парадоксальна ситуація, коли
центробанки сприймаються глобалізованою елітою і у цей же час ті з них, які мають
найбільший простір політики, обираються за приклад для наслідування при
популістичному торпедуванні тих з них, які в силу макроекономічних обставин
більшою мірою змушені бути обмежені у дискреційних рішеннях. Відмінності в
структурі та дизайні пакетів допомоги економіці під час кризи швидше за все вказують
на те, що незалежність центробанків все таки справляє вплив на простір супутніх
політик. Інституціональні запобіжники тиску на центробанк виявляються дієвими у
багатьох випадках, інакше антикризові програми, попри функціональну однотипність,
виглядали би значно подібнішими в розрізі багатьох країн. Завдяки здатності до
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адаптації до структурних, інституціональних чи політико-економічних нюансів тої чи
іншої країни центробанки продовжують бути носієм гену універсального принципу
незалежності тою мірою, якою саме суспільство спроможне дозувати сплески
популізму, послуговуючись вигодами цінової та фінансової стабільності.
Висновки
Зміни в глобальній економіці, чи то під впливом шоків, чи то під впливом
технологічних та структурних змін, стали сприятливим підґрунтям для посилення
популістичних настроїв. Ще до початку глобальної фінансової кризи сформувався
універсальний принцип незалежності центрального банку як інституціональної
рамкової умови підтримання цінової та фінансової стабільності. Однак, так само є
зрозумілим, що такі рамкові умови мають спиратись на достатній запас міцності якості
інститутів (верховенство права, баланс стримувань і противаг, якість демократії,
соціальна довіра, наявність легітимних шляхів розв’язання проблеми міжгрупових
протистоянь).
Поєднання слабкості інститутів з посиленням популістичної тенденції
фокусується на ризиках подальшого виживання універсального принципу
незалежності центробанків, оскільки останні дедалі частіше асоціюються з
глобалізованою елітою. Підвищення незалежності центробанків в світі випереджає
покращення верховенство права, тим самим підвищуючи вразливість більш
незалежних монетарних органів там, де реформи є найбільш млявими. Окрім цього,
звуження простору політики та масштаб двох останніх глобальних криз стають
додатковими джерелами підживлення популістського тиску на центробанки, з огляду
на послаблення політико-економічної гнучкості у реалізації рішень, які могли би
покращити структурну адаптацію економіки. Здатність до нагромадження валютних
резервів також опиняється під ризиком в силу посилення популізму. Суверенізм
демонструє своєрідну асиміляцію здатності до нагромадження резервів, оскільки з
ними пов’язане зниження вразливості до зовнішніх шоків, пристосування до яких
може обмежувати національну економічну політику.
Також суверенізм не входить у парадигмальний конфлікт з фундаментальними
принципами сучасної монетарної політики, яка здійснюється відповідно до
пріоритетів внутрішньої рівноваги чи то в аспекті встановлення процентних ставок, чи
то в аспекті нагромадження валютних резервів. Звідси випливає, що суверенізм не
повинен радикально розходитись з тими інституціональними рамковими умовами, які
уможливлюють ефективну реалізацію монетарної політики, зорієнтовану на
внутрішню рівновагу. Це формує певні напруження між універсалізмом незалежності
центробанків та посиленням зміщень в сторону економічного націоналізму, на який
така незалежність може накладати обмеження швидше у вигляді втримування його в
рамках принципів макроекономічної дисципліни. З іншого боку, здатність
центробанків розширювати арсенал реакції на сильні макрофінансові потрясіння
призводить до появи своєрідного прагматизму, який стає своєрідною функціональною
відповіддю на зростаючий тиск, допускаючи дозовану гнучкість монетарної політики
в межах інституціонально захищених мандатів на підтримання цінової та фінансової
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стабільності. Це дозволяє констатувати, що ті принципи реалізації монетарної
політики, на які спираються сучасні центробанки, є достатньо зручними для
сувереністичних ухилів в порядку денному багатьох суспільств. Руйнація
універсального принципу незалежності центробанків відбудеться тільки тою мірою,
якою суверенізм підриває принципи верховенства права з відповідними наслідками
для соціально-економічних показників.
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Дмитро Хуткий
Польський інститут передових досліджень
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HOW VAST OR HOW GOOD IS E-DEMOCRACY?
A REVIEW ON THE “DIGITAL DEMOCRACY DATABASE”
BY THE EUROPEAN DIGITAL DEVELOPMENT ALLIANCE
Dmytro Khutkyy
Polish Institute of Advanced Studies, Warsaw, Poland
ORCid: 0000-0003-0786-2749

Recently a new source of data on democracy has been released. The Digital Democracy
Database (Khutkyy 2021) published by the European Digital Development Alliance is
announced as an evolving project “designed to identify and analyse cases of digital
democracy aspiring to consolidate global democracy by discovering and sharing good
practices of open participatory governance worldwide.” This first edition is a collective
pro bono initiative of an international team of analysts. In sum, the database lists over
1 000 digital democracy cases of nationwide scope from 50 countries.
The database is similar to several other available datasets of democratic
instruments and cases such as the Direct Democracy Database (International IDEA 2021),
Participedia (2021), or OGP Toolbox (Open Government Partnership 2021). In particular,
it systematically reviews democratic instruments in multiple countries as the Direct
Democracy Database, structures data by instruments and cases, provides datasets in open
data format and positions them on map as Participedia, and embraces transparency,
accountability, and participation in digital realm as OGP Toolbox.
Yet, it is different in conceptual framework, data processing methodology and
scope. From theoretical viewpoint, the project defines digital democracy according to van
Dijk & Hacker (2018) rather broadly: “As the collective use of information and
communication technology for practices of politics and democracy in both online and
offline environments.” Furthermore, in addition to transparency, accountability, and
participation the database also includes civic education as an e-democracy aspect, which
is rather uncommon. Also, it relates cases to the stages of policy cycle: agenda setting,
policy formulation, decision making, policy implementation, and policy evaluation. This
helps to locate cases within the whole policy making process. As each type of instrument
is automatically ascribed an aspect and stage, this warrants inter-concept classification
consistency within and across countries. The project applies a peculiar classification of
digital democracy instruments, presented in greater detail in a respective conceptual
supplement (Khutkyy 2020). These instruments range from such common as basic public
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information websites to such exotic as AI-enabled analytics. Each case is accompanied by
10 variables including location information, name, hyperlink, administering institution,
instrument type, aspect of digital democracy, stage of policy cycle, description, and
comments. Methodologically, it is notable that the data was validated by blind review
and cross-checks by three researchers (analyst, reviewer, and project leader). This ensures
some level of coding consistency at least within each country. With regard to the level of
public policy, cases are calculated as websites dedicated to a digital democracy
instrument of a nationwide scope. Geographically, the first edition covers pan-European
macro region — countries of Europe according to the United Nations, the Council of
Europe, and the European Union. Overall, this combination of theoretical perspective,
classification framework, methodological techniques, and geographical scope makes it an
original source of open data on digital democracy.
The source is free to use and distribute the Creative Commons AttributionNonCommercial-ShareAlike license, so it can be used for non-commercial purposes by
diverse audiences. In particular, it can be utilized as a dataset for academic research by
scholars, as a model database for teaching by lecturers, as a toolbox of practices for civic
activists and policy makers, or as a platform for adding new tools used by practitioners.
The dataset in open data formats (both in non-proprietary CSV and proprietary XLSX) can
be imported and processed by major social science statistical analysis software. In
particular, it is possible to analyze individual cases or a group of cases employing
common or similar types of tools. Moreover, one can compare digital democracy
instruments within a country or across several countries. Also, it is feasible to scrutinize
a particular country in terms of proportions of public and civic administering institutions,
aspects of democracy, or stages of policy making. Besides, after opening in a statistical
software, one can use sorting options to select target data or search the dataset using
keywords. The searchable collection of typical instruments and real cases of their
applications in different countries accompanied by short descriptions and comments
about the structure and content of each case can be examined by practitioners to learn
about suitable tools and serve as a source of inspiration or even as a catalogue of ITsolutions to be applied for own policies.
Notwithstanding all its strength, the database has some inherent limitations. In
terms of geographical boundaries, the pilot version is pan-European and therefore covers
countries of Europe as defined by the United Nations, the Council of Europe, and the
European Union. These are sufficiently clear criteria of country sampling, although of
course, readers would like to see more countries included. In temporal dimension, data
collection lasted during May 2020 – February 2021, which is understandable for a
volunteer project of such ambitious scale. Yet, in such a vibrant domain as digital
democracy this means that some cases might have become inactive, while others might
have emerged. At least, as of the publication date, all the hyperlinks were functional. In
terms of scope, the unit of analysis is a dedicated website of a nationwide digital
democracy instrument. Therefore, the dataset neither includes subnational or
supranational e-democracy tools nor promotes specific organizations or campaigns.
Although this limits the number of potential cases, this also gives the project a clear
national focus and ensures greater objectivity. Considering that project analysts applied
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manual online search and content analysis, one may inquire how deep was the search
and how many cases were included. The database description reads:
[T]his project focuses on a reasonable number of the most easily searchable online
and hence the most visible ones, instead of venturing to catalogue all existing edemocracy websites. (Khutkyy 2021)

Also, each national dataset was set up to include at least one case of the parliament, the
president, the executive government, and the judiciary. As a result, some countries (like
Vatican) have as few as 3 cases, while others (like Ukraine) comprise as many as 60 cases.
However, these numbers may be attributed to multiple causes: the prevalence of edemocracy tools in those countries, the easiness or complexity of finding them online,
language proficiencies or efforts of individual analysts. Therefore, strictly speaking, the
number of cases per country should not be used as an assessment of country’s level of
democratic development. Probably, the most contested part is the coding of cases. The
project website admits this challenge:
[T]he research team did its best to classify cases according to common definitions,
yet of course, for some cases there might be different interpretations. (Khutkyy
2021)

Finally, at the current stage, the database presents the cases, their classification according
to a conceptual framework, their description, and some basic infographics of the entire
sample (the proportions of administering institutions, aspects of digital democracy, and
stages of policy cycle), but lacks deeper examination of either individual cases or general
patterns. The available collection of digital democracy cases is presented “as is” —
without an evaluation of their implementation. On one side, this is more objective, while
on the other side, best practices and not distinguished so far.
Nevertheless, the project team plans to expand the database in geographical and
institutional scopes and to accompany it with analytical articles about generic digital
democracy instruments and specific instances. For this aim, the European Digital
Development Alliance (2021) calls for case-related and analytical contributions.
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The dramatic changes which the country has undergone in the 21st century have meant
that Ukraine has regularly been the object of foreign and international scholarly
attention. The country is a close neighbor to the European Union, a land in continuous
transformations, which reshape its' identity in time when it is surviving the ongoing
conflict with Russia. One such scholars is Ostap Kushnir, who has just published his book
on the European Union’s foreign policy towards Its eastern neighbors, particularly
Ukraine. The author pays special attention to the different interest groups that have the
EU's tactics and actions towards Ukraine. These groups include distinguished individual
politicians, political parties of the EU Parliament, the EU member states, civil society, nongovernmental organizations, and business sector representatives.
The book consists of three parts. The first chapter assesses the cooperation
between the EU and Ukraine; the second defines the obstacles to this cooperation; and
the third reflects on the EU’s responses to the Orange Revolution, Tax Maidan, and
Euromaidan (also known as ‘Revolution of Dignity’). Overall, the book outlines both
institutional and non-official mechanisms within the EU’s foreign policy decision-making.
The author also devotes significant attention to Russia's Influence on the EU, and Includes
analysis of the Kremlin’s policy towards Ukraine in the years in question.
The author draws his conclusions from earlier publications, case studies materials,
as well as foreign policy documents, agreements, and treatises of the EU towards its
Eastern neighbors The author's focus on the insights and rationale behind actions of
individual stakeholders, is, however, problematic. Socio-cultural research methodology
would have allowed for a more nuanced analysis of this complex issue.
The first chapter examines human rights and their value in the EU’s policies
towards its Eastern partners. Kushnir examines the existing scholarly contribution and
their assessment of human rights' role as a guiding principle for EU’s cooperation with
external states. The author probes the leading concept that human rights and democratic
values are the foundation of EU foreign policy towards Its Eastern partners. The question
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here is to which degree it works between the EU and Ukraine? Kushnir puts forward the
hypothesis that the violation of political rights in Ukraine, especially, the rights to
freedom of assembly, triggered the reactivation of the EU’s foreign policy towards
Ukraine. The author analyzes the cooperation agreements between the two players and
concludes that more than human rights and democratic values, it was economic factors
that compelled the European Union to seek more harmonious relations with Ukraine.
The second chapter covers the obstacles, and lack of coherent, straightforward EU
policy towards Ukraine and wider ENP region. It is important to note that Ostap Kushnir
refers to both internal and external unfavorable situations, whether these be political,
economic, or social. The beginning of the chapter describes the involvement of Russia in
the domestic and foreign policies of its neighbor. The author defines the areas in which
the two countries established a strong cooperation: Gas extraction and transportation
fields, research and development in civil aviation, and space and atomic energy
development. These spheres regularly violate the rules of Free Market and open
competition, which would go against the guiding principles of EU economic relations. The
attempt of Yanukovych’s government to join Eurasian Custom Union represented the
worst of such violations, putting on hold further cooperation with the EU.
A highlight of the chapter is the analysis of Putin’s foreign policy towards Ukraine,
mainly his criticism of Euromaidan and claims that it was fueled by the EU and the USA,
resulting in annexation of Crimea and invasion of Donbass. The author analyses and
traces the steps of the fulfillment of Military Doctrines of Russia towards Ukraine (2000–
2014), where Putin tries to regain power in Eastern European space, reacting upon the
EU’s Security Doctrine, thus, trying to reestablish his position in the area. To lose Ukraine,
would be a too big of the cost, since other Russian neighbors could be inspired by the
example of seeking more harmonious relations with the EU.
Beyond external obstacles, Kushnir points out two internal ones. The first is the
Ukrainian oligarchs who obstruct Ukraine's international cooperation due to their
business interests. The other domestic obstacle is a weak and disorganized civic activism,
and its over estimation of the importance of human rights and democracy in the EU's
foreign policy. According to the author democratic values are not the guiding force of EU
policy regarding its Eastern neighbors.
The third chapter analyses the EU’s response towards the Orange Revolution, Tax
Maidan, and Euromaidan. The author argues that the EU's initial enthusiasm regarding its
Ukraine policy waned due to the domestic political environment in Ukraine. What is
missing here, however, is an analysis of how internal factors might have distracted the
EU from more involved policies regarding its neighboring states. Still, it is evident that,
due to the politics of Yanukovych’s government in 2014, Ukraine was drifting away from
the international organizations, thus, becoming more unpredictable and unstable. The
Euromaidan, during which tens of protesters were killed by government-backed units on
the streets of Kyiv, represented a turning point. Furthermore, the annexation of Crimea
forced the EU to respond with sanctions on strategic sectors of Russia.
The third chapter is, arguably, the core of the entire book since it provides a
thorough analysis of the evolution of EU- Ukrainian relations. The author makes clear
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why the violation of human rights and freedoms triggered the mass protests and active
support by the EU. It is surprising that that the author did not make it the first chapter of
his book given that it provides the introductory context for the other aspects discussed
in his work.
The book's primary shortfalls are the organization of the material and the author's
formulation of hypothesis. The latter emphasizes the value of human rights as the guiding
principle of the EU’s cooperation with the neighboring states. Quite contradictory to this
seems the conclusions to the chapter one, which suggests that economic values are the
EU's guiding principle. Throughout the book, one can see that there were more reasons
for the EU to transform and change its relations with Ukraine apart from human rights
aspect. The book also omits a more thorough analysis of internal reforms in Ukraine,
which would have shown more vividly why there were moments when Ukraine and the
EU drifted apart. What would also have added to the understanding of the issue is a
distinction of the regions within Ukraine and their attitudes towards contemporary
internal and external policies and politics. The lack of socio-cultural context contributes
to some of the author's oversimplifications. This was particularly noticeable when was
the author discusses the ability of Ukrainian society to organize itself for pursuing
democratic values.
The form and the sequence of chapters make the book accessible mainly to a
readership familiar with the topic. The work describes the events, focuses on cooperation
agreements and problems, which will resonate to the scholars and researchers immersed
in the topic of contemporary international and internal affairs of Ukraine and the
European Neighborhood Policy. Still, this does not undermine the fact that the book offers
a valuable contribution on the current scholarly discourse. The style of the author is fresh
and quite innovative. The selected cases and examples illustrating Russian presence in
Ukraine's domestic and foreign policies, as well as cases dedicated to EU's political and
economic evolvement in the country during the Orange Revolution, Tax Maidan and
Euromaidan reflect on the complexity of the issue and the difficult conditions in which
the country had to shape its' vectors of internal and external relations with the neighbors.
Solid contribution to the study is the assessment of the Partnership and Co-operational
Agreement between the EU and Ukraine 1998 - 2008), EU's Action Plan towards Ukraine
(2005), and the discussion of the Association Agenda (2009 - 2017).
It is worthwhile to note that Kushnir is not trying to take sides between the actors
he describes. What he genuinely tries to do, is to provide the historical, economic and
theoretical framework in order to discuss possible scenarios which could have shaped the
relations between the EU and Ukraine from 2003 until 2014. What Is more, the author is
quite critical to Ukrainian internal policies and politics as well as its' internal social
movements, which started as a promising incentive to popularize Western democratic
values but turned to be chaotic and incapable to result in-depth transformation within
Ukrainian society. The author explains that the fault lays on the both sides - the EU as
well as Ukraine, whereas the former is more concerned on effective and transparent
market mechanism rather than popularizing democratic values; and the latter is
overestimating the democratic values rather than working on the internal judicial,
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economic and political institutions to ensure the transparency, eliminate the corruption
and foster its' International position as trustworthy neighbor to the EU. Despite the fact
that this dimension of the research was explored the least, it still makes a valuable
contribution to the current research. Finally, It is quite evident is that the current text is
a result of a long lasting study made by Ostap Kushnir, and it will be no surprise that
other scholars will take a note of it in the future.
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нацыянальная ідэя: што такое Беларусь і хто такія беларусы: восемдзесят пяць
кароткіх інтэрв`ю. Мінск: Медысонт
Євген Магда
НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
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Пошуки національної ідеї на пострадянському просторі тривають не лише в Україні.
Про це свідчить книжка Зміцера Лукашука та Максима Горюнова про білоруську
національну ідею. Її презентація відбулася у листопаді 2020 року, коли країну охопила
політична криза, пов’язана з масовими протестами громадян Білорусі проти
оголошених результатів виборів президента. Нині знайти дослідження, обкладинка
якого оформлена у біло-червоно-білих кольорах, у книгарнях Білорусі непросто.
Сама книжка — це текстова версія 85 інтерв’ю, які прозвучали протягом
попередніх двох з половиною років в ефірі програми «Ідея Х» на «ЄвроРадіо» та
заслужили бути викладеними на папері. Співавторами дослідження справедливо
можна назвати Павла Свердлова та Віктора Малішевського, які розробили цей формат,
ба більше — дієвий інструментарій формування національної ідеї. Зауважимо, що не
всі інтерв’ю, які торкалися проблеми, увійшли до книжки, яка і без того видана
фактично у енциклопедичному форматі та нараховує 604 сторінки.
Автори у вступі розповідають, що прагнення обговорити «хто такі білоруси і що
вони думають про себе» прийшла після початку війни на Донбасі, адже і Лукашук, і
Горюнов неодноразово бували в Україні (більше того, Максим — уродженець Умані).
У Білорусі питання ідентифікації нації під час гібридного конфлікту на території
сусідньої держави набуло значної актуальності.
Максим Горюнов, як випливає з текстів, під час інтерв’ю відіграє роль
каталізатора дискусій та людини, яка ставить більш гострі за Зміцра питання. Ця роль
виглядає корисною для більш повного розкриття теми. Зміцер Лукашук, навпаки,
визначає напрям дискусії, відіграючи роль представника білоруськомовної
інтелігенції.
Червоною лінією у книжці проходить прагнення заочно посперечатися з
Олександром Лукашенком, який у 2017 році заявив, що «національної ідеї в Білорусі
досі немає, і нічого». Запитання про ставлення до цього висловлювання часто-густо
стає тестовим для різних учасників інтерв’ю, воно провокує на доволі відверті
відповіді, помітно пожвавлює дискусію. До речі, книжка стала частиною громадянської
кампанії «Годна», присвяченої вивченню, розвитку та подальшому формуванню
білоруської національної свідомості.
Варто звернути увагу на той факт, що співвідношення вживання білоруської та
російської мов на сторінках книжки є зворотно-пропорційним ситуації з їх
застосуванням у реальному житті Республіки Білорусь. Лукашук та Горюнов
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наголошують, що не ставили вимогою спілкування тією чи іншою мовою, натомість
гості самі обирали зручну для них. Помітне використання російської мови можна
розглядати не лише як відображення існуючих суспільно-політичних реалій, але і як
фактор впливу на формування національної ідеї Білорусі.
До мовного питання ми ще повернемося. Заслуговує на увагу технологія
публічних інтерв’ю з публічними особами з наскрізною темою. Цей підхід дозволяє не
лише скласти уявлення про проблеми, які хвилюють білоруське суспільство, але і
зосередитися на їх масштабі та силі звучання в сучасній Білорусі. Обговорення
протягом тривалого часу проблеми у тематичних ефірах радіостанції, а потім
перетворення їх матеріалів на книжку можна назвати якісно новою технологією
кристалізації національної ідеї. Масштабність зрізу громадської думки стосовно
формування національної ідеї заслуговує на підтримку та продовження дослідження.
Зауважимо відсутність на сторінках дослідження висловлених публічно позицій
Нобелівської лауреатки Світлани Алексієвич та відомого музиканта Сергія Михалка,
який практично виключив спілкування з білоруськими журналістами. Можливо, без
їхньої участі мозаїка національної ідеї виглядає неповною, проте, з іншого боку,
суттєво зменшується фактор «істини в останній інстанції». Десятки інших білоруських
політиків, діячів культури, економістів, істориків, журналістів, релігійних діячів
висловлювали власні погляди на проблему формування національної ідеї з різним
темпераментом, тональністю, дехто з них визнавав, що знайти спільну мову вдається
далеко не завжди.
Цікаво, що на сторінках книжки відсутні інтерв’ю з офіційними особами, що
виглядає потужним змістовним сигналом про пріоритетність громадянського
суспільства та його складових у процесі формування національної ідеї. Своїми
думками про шляхи її розвитку поділилися, зокрема, колишні голови білоруського
парламенту Станіслав Шушкевич та Мирослав Гриб. Показовою виглядає присутність
на сторінках книжки литовського філософа Томаса Венцлови, який наголошує:
«Національна ідея створює себе сама». Сучасні білоруси активно апелюють до часів
Великого Князівства Литовського, сприймаючи їх як період власного розквіту. Ще
однією складовою національної ідеї Білорусі чимало учасників дискусій називають
розвиток білоруської мови та надання їй рівних прав та можливостей з російською.
Це рішення у перспективі може стати наріжним каменем у процесі формування
національної ідеї. Повага як елемент функціонування суспільства, демократичний
характер влади у Білорусі також звучать складові національної ідеї.
Чи запізнилися автори книжки та їхні співрозмовники з пошуком національної
ідеї? В сучасному світі відповісти на це питання непросто. У будь-якому разі їхні
зусилля спрямовані на формування суб’єктності Білорусі, що створює для держави
додатковий елемент стійкості.
Чи стала «Беларуская нацыянальная ідэя» маніфестом нації? Очевидно, що ні,
адже і часові межі, і різноплановий характер дискусії про національну ідею не
передбачають монолітності формування позиції. Можливо, саме тому цей досвід
соціальної комунікації заслуговує на продовження.
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Рецензируемая работа украинского исследователя является ярким примером
очередного переписывания истории и отступления от даже уже принятого в
последние годы в Киеве взгляда на роль Украины во Второй мировой войне. Её Автор
Роман Пономаренко конечно же не является адептом советско-ностальгического
нарратива памяти. Одна из его статей под громким названием «Сильна історія для
сильної Нації» представлена в новом киевском националистическом журнале «НІЖ»,
вышедшем в 2020 г. под редакцией основателя полка «Азов» Андрея Билецкого. Он
же выступает с лекциями на военно-патриотические темы перед «азовцами».
Отметим, что изучение истории галицких добровольческих полков СС,
получивших нумерацию № 4-8, позволяет приоткрыть завесу тайны над
небезынтересными и малоисследованными страницами украинской военной истории.
Созданные почти одновременно с дивизией войск СС «Галичина», упомянутые
формирования долгое время находились в ее тени и, по сути, никогда не становились
объектом отдельного исторического исследования. Из-за этого они очень часто
ошибочно отождествлялись с дивизией, хотя всегда были отдельной воинской
единицей. Галицкие добровольческие полки просуществовали не долго, но оставили
след в истории «украинского милитаризма».
Исследование Пономаренка первое в историографии, подготовленное на
основе как украинских, так и зарубежных источников, в частности из Управления
национальных архивов и документации США (NARA), Федерального архива Германии
(Bundesarchiv) и др. Оно позволяет проследить, как проходил набор в Галицкие
добровольческие полки СС № 4-8, каково было отношение к ним немецкого военного
командования и наоборот, в каких взаимоотношениях находились эти полки СС и
формирования Украинской повстанческой армии (УПА), участие галицких
добровольцев в обороне г. Тернополя от Красной Армии и в борьбе с советскими,
польскими и французскими партизанами.
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Нам представляется крайне важным прокомментировать некоторые оценки
роли этих полков и тогдашней военной ситуации на украинских землях в целом,
которые даёт Пономаренко. Поскольку этими оценками, как мы уже отметили выше,
он по сути ставит под сомнение официально принятую в последние годы в Украине
концепцию участия страны (народа) во Второй мировой войне. Напомним, что
основная идея этой концепции, вызвавшая шквал критики и несогласия со стороны
значительной части украинского общества, заключается в том, что войну развязали
два тоталитарных государства – Третий Рейх и СССР, а Украина оказалась невинной
жертвой своих кровожадных соседей. Пономаренко отрицает принадлежность
Украины к антигитлеровской коалиции в годы войны и утверждает, что иной взгляд на
это является неправильным, ложным и не имеющим ничего общего с украинскими
национальными интересами.
Пономаренко критикует коллег за их убеждения, что создание галицких
добровольческих полков СС якобы не отвечало интересам Украины. По его мнению,
напротив, создание и использование более-менее подготовленных и оснащенных
галицких полков СС для уничтожении советских партизан и противостояния
советскому тоталитарному режиму на украинских территориях «более всего
соответствовало интересам Украины» (Ponomarenko 2018: 52). Автор целиком
разделяет тогдашние призывы к украинской молодежи «идти служить в войска СС,
обороняющие Украину и Европу от большевиков», которые распространяли члены так
называемого Военного управления, созданного при дивизии СС «Галичина» для
обеспечения всех потребностей её солдат. Более того, Пономаренко вслед за
тогдашними украинскими сторонниками активного сотрудничества с Германией
противопоставляет украинское добровольческое движение в войсках СС Украинской
повстанческой армии, которую называет не иначе как «тайным врагом». В другом
месте работы он высказывается с еще большей категоричностью: «...на самом деле
произошло столкновение двух идеологий украинского национального движения –
прогерманского (или проевропейского) и радикально националистического»
(Ponomarenko 2018: 63).
По мнению историка, все попытки современного украинского научноисторического истеблишмента приписать УПА значительную роль в борьбе и общей
победе над Германией не выдерживают критики. В то время как совершенно
недооцененным сегодня является «украинское прогерманское движение», участников
которого и сейчас многие исследователи продолжают традиционно называть
коллаборационистами. Пономаренко полагает, что в Украине наблюдается
интересный диссонанс – с одной стороны идёт активная декоммунизация и даже
стремление признать советскую власть в стране оккупационной, но при этом в
пропаганде вклада Украины в победу во Второй мировой войне по-прежнему активно
используются подвиги украинцев в рядах Красной Армии, хотя именно они несли
Украине, по его мнению, «советскую оккупацию и бесгосударственность». По
утверждению Пономаренка, действительно имеет место какая то странная и
непоследовательная позиция, демонстрирующая откровенную слабость фундамента,
на котором в Украинском институте национальной памяти стремятся построить
концепцию истории Украины во Второй мировой войне.
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Он считает, что сегодня, когда Украина переживает войну и ожесточенное
идеологическое давление как со стороны враждебного Востока, так и со стороны
якобы дружественного Запада, украинцы должны научиться уважать свою историю и
перестать бояться того, что кто-то там их за что-то осудит. Конечно, современные
«европейские ценности» делают свое дело, но, ставит вопрос Пономаренко,
заслуживают ли забвения около 250 тысяч украинцев, служившие в разных частях
немецкой армии и полиции во время войны? На его взгляд, восприятие этих людей
украинскими историками обусловлено исключительно отношением к ним
современного «цивилизованного» и «толерантного» мира, который их бесспорно
осуждает. И если завтра вдруг в Европе «реабилитируют нацизм и
коллаборационизм», то, по мнению Пономаренка, большинство украинских
исследователей тут же перекрасятся и начнут всячески их восхвалять. На его взгляд,
так случилось в последние годы в стране с историей Организации украинских
националистов, которую благодаря государственной административно-финансовой
поддержке сторонники националистического нарратива преобразовали из
локального в явление общенациональной коллективной памяти.
Как же, не смотря на обвинения галицких добровольцев, служивших в войсках
СС, прежде всего со стороны Израиля, Польши, России в антисемитизме и участии в
Холокосте или в геноциде поляков на Волыни и в Восточной Галиции в годы войны,
молодой исследователь намерен научить украинцев уважать собственную историю.
Может быть тем, что решительно осуждая все эти преступления? К сожалению, нет.
Вот, например, авторская оценка того, что произошло при участии солдат 4-го
Галицкого добровольческого полка СС во время «пацификации» ими села Гута
Пеняцкая южнее г. Броды на Львовщине 28 февраля 1944 г. Там, как известно,
галицкие добровольцы не только расстреляли значительное количество польских
жителей села, но многих из них заживо сожгли в амбарах. В общей сложности во
время «умиротворения» погибло более 500 человек. Сама деревня — 172 дома были
полностью сожжены.
«Похоже, что все в этом вопросе понятно», — пишет Пономаренко, — «под
немецким командованием 2-й батальон 4-го Галицкого добровольческого полка СС
совместно с двумя отрядами УПА провели «пацификацию» села Гута Пеняцкая. Это
неоспоримый факт, который нужно просто принять и смириться, не пытаясь с
современных позиций анализировать действия людей, которые жили более 70 лет
назад в совершенно иных условиях. Гордиться, оправдывать и пропагандировать то,
что произошло в Гуте Пеняцкой, конечно, не стоит, но вспоминать, чтобы и мы, и наши
враги помнили, какими украинцы могут быть, если дойдёт до этого —необходимо.
Украинцам надо показывать, что мы сильная нация, которая может постоять за себя.
И если кто-то будет выступать против Украины, тем более на нашей земле, то расплата
будет ужасной и жестокой» (Ponomarenko 2018: 96).
По моему убеждению, такая оценка украинским исследователем военных
преступлений является уже не просто примером поливариантности в трактовке
истории, а следствием полного отрицания морали и каких либо нравственных норм
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поведения. Безусловно, это ещё и результат воспитания в Украине последних лет
соответствующего исторического сознания ее жителей.
Выводы исследования, сделанные Автором рецензируемой монографии, по
существу есть нонсенсом. «Отметим», — пишет Пономаренко, — «что украинское
добровольческое движение во время Второй мировой войны засвидетельствовало
попытку украинского народа на равных правах влиться в «Новую Европу» ... То, что
концепция послевоенного европейского устройства после победы Германии
существовала довольно расплывчато, суть дела совсем не меняет. Завоеванное с
оружием в руках европейское будущее должно быть разделено между всеми
народами Европы, которые выступали единым фронтом против большевизма и в
целом поддержали Гитлера с его идеями» (Ponomarenko 2018: 248–249).
По мнению Автора монографии оказывается, что все народы Европы обязаны
европейским будущим не тем странам и силам, которые были на стороне
антигитлеровской коалиции, а, наоборот, тем, кто был на стороне нацистской
Германии и разделял гитлеровские представления о послевоенной «Новой Европе».
Это уже выглядит как надругательство над теми европейцами, которые отдали свои
жизни в борьбе против нацизма.
«Таким образом», — подытоживает в последнем абзаце книги Пономаренко, —
«история галицких полков СС, как и дивизии «Галичина», убедительно свидетельствует
о серьезности отношения Германии к украинцам и их вхождению в «Новую Европу»
на равных правах с другими европейскими народами. Украинское добровольческое
движение стало доказательством того, что значительная часть украинского народа
встала на путь других европейских наций (то есть тех наций, которые избрали фашизм
и нацизм — И. И.). Не осознав этого факта, будет сложно выстроить новую идеологию
украинского государства, которое ныне в очередной раз демонстрирует
проевропейские устремления. Хотя, конечно, Европа сейчас уже не та» (Ponomarenko
2018: 251), — сожалеет о прошлом украинский исследователь. И в этих словах видится
Авторская ностальгия по нацизму, по гитлеровской Европе, по Европе, которая могла
бы быть в случае его победы.
На 2021 год приходится 80-летие нападения Германии на СССР и украинская
сторона официально инициировала заседание Бундестага по этому случаю. Посол
Украины в Германии Андрей Мельник высказал надежду, что уже в ближайшее время
в Берлине построят отдельный мемориал миллионам украинских жертв нацизма.
В этом же году на февральской сессии Львовского областного совета депутаты
приняли решение с обращением к Кабинету министров и Верховной Раде Украины
внести изменения в Закон Украины «О правовом статусе и увековечении памяти
борцов за независимость Украины в XX в.» относительно «воинов Первой Украинской
дивизии «Галичина»», имеющие цель фактическое их признание «борцами за
независимость Украины».
Можна ли рассчитывать на то, что подобная противоречивая государственная
историческая политика сделает дальнейшие дискуссии на тему ОУН и УПА или
дивизии СС «Галичина» более взвешенными? Какова будет роль в этом процессе
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украинской научной общественности? Не приведет ли вовлечение в исторический
диалог нового поколения исследователей и политиков, отождествляющих себя
исключительно с «оуновским» или «бандеровским» идейным наследием, к
окончательному отказу от попыток примирения во взглядах на «неприглядные»
страницы истории Украины с коллегами как внутри страны, так и за ее пределами?
Приведут ли дальнейшие исторические дискуссии к пониманию того, что готовность к
безоговорочному осуждению любых военных преступлений, не только совершённых
по отношению к украинцам, но и украинцами, есть фундаментом политической
культуры и лакмусовой бумажкой морального состояния общества? По крайней мере
на сегодня можно с уверенностью констатировать, что украинская политика памяти
развивается в прямо противоположном направлении.
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ЖИТТЄСВІТИ, МОДЕРНІЗАЦІЯ І ДЕМОДЕРНІЗАЦІЯ.
РЕЦЕНЗІЯ НА КНИЖКУ: Михаил Минаков. (2020). Диалектика современности в
Восточной Европе. Опыт социально-философского осмысления. Киев: Лаурус.
Дмитро Горін
Російський економічний університет ім. Г. В. Плеханова
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РАСХОДЯЩИЕСЯ ПУТИ МОДЕРНОСТИ:
ЖИЗНЕННЫЕ МИРЫ, МОДЕРНИЗАЦИЯ И ДЕМОДЕРНИЗАЦИЯ.
РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ: Михаил Минаков. (2020). Диалектика современности в
Восточной Европе. Опыт социально-философского осмысления. Киев: Лаурус.
Дмитрий Горин
Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова
OCRid: 0000-0003-4235-7254

Идея о множественных модерностях завоевывает в последние годы умы
исследователей процессов, происходящих в постсоветских и восточноевропейских
странах, траектория которых требует специальной настройки исследовательской
оптики. Новая книга Михаила Минакова позволяет существенно продвинуться к
пониманию того, как такая оптика может быть устроена. Автору удается избежать двух
крайностей, характерных для обширной литературы, написанной по этой
проблематике. С одной стороны, если основываться на «больших теориях»
модернизации, описывающих вхождение человечества в различные состояния
модерности, то сложно фокусироваться на весьма специфическом чередовании
модернизации и демодернизации тех стран, которые оказываются в поле внимания
автора. С другой стороны, увлеченность национальными кейсами и даже их
компаративистским описанием не всегда позволяет увидеть широкие контексты
диалектики модерности в этих странах, которая, безусловно, отражает и особым
образом преломляет глобальные тенденции. Рецензируемая книга в этом смысле
представляет собой довольно редкое исключение. Диалектику постсоветской и
восточноевропейской модерности автору удается представить в пространственном и
временном измерениях. Первое связано с географической неоднородностью, второе
— с тем, что различные локальные культуры запускают свои проекты модерности в
разное время, имея при этом разные стартовые позиции.
Избранная автором исследовательская оптика удачно проясняет механизмы,
которые приводят к тому, что в развитии некоторых модернизированных обществ
возникает обратное движение, ведущее к утрате достигнутого ранее уровня и
попыткам кристаллизации новых культурных тенденций, воспринимающихся как
«возвращение к традиционным ценностям». Именно этот процесс обратного
движения создает противоречивость траекторий общественного развития
постсоветских обществ, в том числе белорусского, российского и украинского.
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Оказавшись перед лицом тех возможностей и рисков, которые связаны с социальной,
экономической и политической модернизацией, эти общества демонстрирует
возрастающую тенденцию демодернизации, которая приводит к ситуации, когда ни
характерная для модерности рациональность, ни традиция, к которой якобы
возможно возвращение, не могут обеспечить морально-нравственные ориентиры,
политическую свободу и высшие смыслы.
В качестве основных типов демодернизации автор выделяет, во-первых,
восстановление вертикалей власти в Беларуси, Азербайджане и России; во-вторых,
использование методов квазифеодального и неоплеменного управления в
республиках Центральной Азии и на части территорий России; в-третьих,
возникновение гибридных режимов в Грузии, Украине и странах Балтии, в которых
институты западного типа смешиваются с постсоветскими формальными и
неформальными
институциями;
в-четвертых,
трансформации
сообществ,
проживающих в постсоветских непризнанных «государствах».
Для обоснования своих тезисов о многообразии состояний модерности автор
обращается к описанным Дугласом Нортом различиям между обществами закрытого
доступа и обществами открытого доступа. Это позволяет автору артикулировать
соотношение свободы и насилия в описании постсоветских трансформаций. Однако,
как он справедливо замечает, вопрос о том, почему происходит резкое изменение в
убеждениях и поведении элит, остается без ответа. Поэтому авторский интерес
привлекает другая известная теория описания различий в современных обществах,
представленная моделью Рональда Инглхарта и Кристиана Вельцеля, которые
исследуют вариативность ценностей и убеждений в успешных странах и странах,
менее развитых. Еще одним источником, позволяющим настроить авторскую оптику
анализа, является описание Шмуэлем Эйзенштадтом механизма сохранения
многообразия культур и традиций в условиях универсализма, характерного для
модерности. В контексте идей Эйзенштадта, каждая модернизирующаяся культура
представляет собой продуктивный конфликт между свободой и контролем, который
развивается под влиянием как внешних, так и внутренних факторов. Какие-то из них
могут привести к срыву модернизации, а другие — к последующему ее
возобновлению. Деструктивные силы, раскрепощающиеся модернизацией, в этом
смысле предстают как продукты модерности.
Уже на первых страницах книги содержится весьма любопытное утверждение,
проясняющее во многом авторский подход к описанию специфики модерности в
постсоветских и восточноевропейских обществах. В анализе становления модерности
автор опирается на известный тезис Юргена Хабермаса о колонизации жизненного
мира обычных людей — мира, охватывающего горизонты их опыта, системным миром
или Системой — институциализированной социальностью, основанной на глубокой
эрозии человеческой свободы, под воздействием монетарных и бюрократических
инструментов. Михаил Минаков замечает, что пессимистическая оценка модерности,
начатая Максом Вебером, Максом Хоркхаймером, Теодором Адорно и продолженная
Юргеном Хабермасом привела к концентрации исследовательского внимания на
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негативном влиянии рациональных институтов на жизненный мир, что «не позволило
увидеть обратный процесс — колонизацию Системы жизненным миром» (11).
В условиях, когда колонизация Системой жизненного мира ведет к истощению
смыслообразующих ценностей и ресурсов общества, автор видит признаки «обратной
колонизации»: опыт восточноевропейских обществ говорит и о том, что «в кризисные
моменты Система начинает употреблять ресурсы таких институтов, как церковь,
родственные связи или местные общины, которые подрывают строй
инструментальной рациональности, изобретают некие извращенные формы
архаичного в современном, используют традиционные наименования для гибридов
Системы и жизненного мира» (21). Проявление таких «гибридов» в жизненных мирах
Украины описываются в книге на основании качественных интервью, которые автор
проводил с декабря 2013-го по январь 2017 года.
Именно в «обратной колонизации» жизненным миром системного мира он
видит ключ к описанию парадоксального движения к демодернизации. Рассмотрение
демодернизации как «обратной колонизации» представляется весьма эвристичным,
хотя и вызывает некоторые сомнения. Сомнения эти связаны с тем, что
«гибридизация» Системы, которая становится результатом обратного воздействия на
нее жизненного мира, в процессах демодернизации вызвана именно тем, что Система,
переживающая кризис собственной легитимации в жизненном мире, вторгается в него
еще глубже, используя его смыслы и ресурсы для осуществления собственного
инструментального действия, направленного на еще более агрессивную перестройку
структур жизненного мира в логике характерного для системного мира
бюрократического и монетарного насилия. Иными словами, тот процесс, который
автор описывает как «обратную колонизацию» Системы жизненным миром, не ведет
к расширению пространства коммуникативного действия и укреплению возможностей
жизненного мира сопротивляться насилию со стороны Системы. Поэтому скорее всего
речь должна идти о весьма специфической для демодернизации стадии
продолжающейся колонизации Системой жизненного мира, а не наоборот. Тем более,
сам автор отмечает, что демодернизация основывается на еще большей эксплуатации
жизненного мира, которая, разумеется, на этом этапе становится иной по своим
формам и последствиям.
Нарастающая эксплуатация жизненного мира хорошо демонстрируется на
примере весьма точного описания трансформации советского двоемыслия в
постсоветскую эпоху. Двоемыслие как феномен советской культуры обеспечивали
неколонизированные остатки жизненного мира, которые, как пишет автор, позволяли
существовать моральной позиции, противоположной «идеологической истине». Хотя
жизнь в условиях двоемыслия была травматичной, оно обеспечивало сохранение
важных моральных ориентиров. Сегодня, в условиях постсоветской демодернизации,
когда такие элементы жизненного мира, как религиозные чувства, этническая и
культурная идентичность, семейная история стали использоваться для подчинения
властям, возник огромный риск того, что они станут такими же манипулятивными, как
и идеологии Системы. По мнению автора, с которым в этом вопросе сложно спорить,
двоемыслие сохраняется, но оно вводит человека в непонимание себя и
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самоотчуждение, поскольку в этой новой двойственности размываются критерии
подлинности. Но это как раз и является свидетельством не «обратной колонизации»,
а наоборот, дальнейшей утраты жизненным миром своей автономии от
манипулятивного воздействия Системы.
Книга содержит весьма любопытные философские кейсы, касающиеся
обоснования возможности долговременного мира в Восточной Европе на основании
актуализации наследия Иммануила Канта и прикладного просвещения, а также
обращения к феноменологической герменевтике в целях обоснования оснований
взаимопонимания в глобальном мире. Интерес представляет авторская
интерпретация особенностей развития философии в Советском Союзе, которые
привели к тому, что в постсоветской модерности позиция философов не была
выражена достаточно явно, а оказалась вытеснена идеологами и политтехнологами.
Специального внимания требует обоснование Михаилом Минаковым политической
онтологии восточноевропейской «системной коррупции» и анализ феномена дара и
взятки в условиях восточноевропейской модерности. Здесь, кстати, в новом контексте
разворачивается авторский тезис об «обратной колонизации» Системы жизненным
миром: «Удары по нашим жизненным мирам в ХХ веке привели к тому, что они
научились отвечать ударом на удар, научились подрывать Систему. Ответный удар
жизненного мира по Системе проявляется в практиках “системной коррупции” наших
обществ» (128).
Каждый из этих и других, содержащихся в книге кейсов, требует отдельной
дискуссии. Иногда возникает чувство некоторой эклектичности, вызванной тем, что в
книгу включены тексты, написанные в разное время и по разным поводам. Однако
общее предметное поле и авторская теоретическая рамка создают целостное
восприятие представленной в книге проблематики восточноевропейской модерности.
«Несмотря на универсальность своих идеалов, принципов и норм, модерность
почти так же многообразна, как и архаика», — пишет Михаил Минаков (11). Авторский
анализ позволяет высветить в этом многообразии специфику разнонаправленных
трансформаций, постсоветских и восточноевропейских обществ, вызванных как
внутренними факторами их развития, так и современными этапами глобальной
модернизации, связанной с переходом к состоянию «текучести производства
модерности» и далее — к «сверхтекучести поздней модерности потребителей» (если
использовать терминологию Зигмунда Баумана).
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Михаил Липкин
Сборник статей о евреях Украины получился в языковом отношении вполне
интернациональным: 4 статьи на английском, 2 на русском, 9 на украинском. В
тематическом отношении он также вполне представителен.
Статья Ольги Петровой «Евреи во властных структурах Украинской народной
республики: надежды, разочарования и достижения» рассказывает главным образом
о политических позициях Моисея Зильберфарба, Моисея Рафеса, Соломона
Голденмана, Арнольда Марголина и Пинхаса Красного — ключевых фигур еврейской
политической жизни Украины того времени (1917–1919), о которых у нас было
известно в лучшем случае лишь несколько строк из энциклопедии. Тому же периоду
и политике Центральной Рады в отношении евреев посвящена статья «Еврейская
национальная автономия в Украине: попытка юридического анализа» Анастасии
Ивановой, где мы встретимся с некоторыми из героев предыдущего материала.
Антисемитизм — как же без него? — об этом статьи Виталия Скальского
«Антисемитизм в Киеве весной 1918 г.» и Дмитрия Толкача «Еврейские погромы и
Украинский крестьянский национальный проект, 1918–1920 гг.», да и в статье Игоря
Опацкого «Еврейское население Умани во время Украинской революции 1917–
1921 гг. (по материалам дневника Петра Куринного)». Сюда же, хотя и с иного ракурса,
можно добавить и статью Елены Соломински «Истории и сказки детей-жертв
послереволюционных погромов в Украине (по материалам доктора Иешуа-Фишеля
Шнеерсона)».
О различных тенденциях еврейской политической жизни всё того же периода
— статьи Сергея Гирика «Еврейская коммунистическая партия (Поалей-Цион):
национал-коммунизм “экстерриториальной нации”» и Виктора Гусева «Сионистское
движение в Украине в 20-е гг. XX в.: социальная база, политические группировки,
практическая деятельность (по материалам ОГПУ)». Ирина Эткина, воссоздавая
судебную атмосферу того времени в статье «Евреи по обе стороны судебных
процессов Чениговского губернского революционного трибунала (1919–1921 гг.)»,
выдвигает тезис о связи правовых проблем того времени и современности.
Вопросам образования, религиозного и светского, посвящены «Еврейское
образование в Украинской Народной республике» Виктории Хитерер и «Шефская
работа студентов еврейских педагогических техникумов Советской Украины в 1920–
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1930-х гг.» Александра Комарницкого. Особый интерес вызывает статья Григория
Кондратюка «“Крымский проект” по переселению евреев на полуостров: идея,
динамика, итоги (20–30-е годы XX века)».
Три последние статьи сборника посвящены вопросам культуры: Алек Эпштейн,
«Изгнанные после 1917-го: еврейско-украинские художники Мане-Кац и Исаак
Френель между Францией и Эрец-Исраэль»; Ирина Мелешкина, «Драматическая
студия Культур-лиги: создание еврейского театра новой эпохи»; и Татьяна Батанова
«Революционная сатира: автобиографический роман Дер Тункелера (Йосефа Тункеля)
“Путешествие Вениамина Четвертого” как исторический источник».
Книга в целом объединяет развернутые и наиболее интересные доклады,
сделанные на конференции «Евреи Украины: революция и послереволюционная
модернизация. Политика. Культура. Общество», состоявшейся в Киево-Могилянской
академии 15–16 октября 2017 г. Нам остается только поздравить украинских учёных
с тем, что иудаика в Украинском государстве развивается уверенно и динамично,
издаются книги, содержащие интересные материалы, зачастую полемичные, что
вполне нормально, ну и пусть крепнут ко взаимной пользе российские и украинские
научные контакты.
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