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В перекладі з грецької "демагог" означає 

дослівно "вождь народу". Очолити народні маси в 
Україні у різні часи випадало різним особам. 
Особливістю демагогії України новітніх часів є те, 
що її представники належать в основному до 
політиків-професіоналів, тоді як на історичній арені 
минулого України досить часто виникали постаті 
народних улюбленців, які, не маючи належного 
досвіду і професійної підготовки, могли лише 
тимчасово очолити маси. Як правило, такі сторінки 
нашої історії прочитуються трагічно. 

Прикладом з минулого свідчать, що завоювати 
прихильність, а згодом – авторитет народу, здатні 
лише яскраві індивідуальності. В цьому контексті 
постають наступні питання: наскільки важливим для 
демагога є його походження, якою мірою він має 
бути причетним до щоденного побуту найширших 
верств? Наскільки може бути індивідуальністю 
представник мас із їх свідомістю і наскільки інтереси 
мас є близькими представникові еліти? Згідно з 
теорією еліт, яку розробили італійські вчені 
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В.Перето, Г.Моска, Р.Міхельс, вищий привілейований прошарок, що 
здійснює функції управління і розвитку культури, є необхідною складовою 
будь-якої соціальної структури. Обходячи й досі дискусійне питання щодо 
перервності існування української еліти, зупинимося лише на тому, що цю 
еліту, як і будь-яку іншу, порівняно з масою характеризує високий рівень 
діяльності, продуктивності, активності. Це люди, що височіють над масою 
завдяки своїм інтелектуальним або моральним перевагам, володіють 
найбільшим почуттям відповідальності. 

Проте лідери, бодай і тимчасові, не завжди відповідали подібним 
вимогам. Прикладом можуть бути козацькі ватажки, яким вдавалося стихійно 
очолити маси завдяки власному завзяттю і фізичним якостям, для моральних 
чеснот не знаходилося місця. 

Досить поширеним у традиції української демагогії є й таке явище, яке 
умовно можна назвати "феноменом Хмельницького", коли досі маловідома 
особа швидко здобуває симпатію найширших верств через її співчуття. І 
якщо такий демагог робить ставку не лише на деструктивні елементи (як 
було у попередньому прикладі), а йде далі зруйнування старих механізмів, 
пропонуючи і розбудовуючи нові, його постать історично себе виправдовує. 

Якщо особа батька-Хмельницького надовго лишається символом 
політика-народного улюбленця, то його синові, Юрасеві Хмельниченку, 
через брак особистих якостей не вдалося завоювати собі шани й авторитету в 
народі. Хоча навряд чи, здавалося б, їх потрібно було завойовувати – 
перейшовши у спадок від батька усе те, чим володіла тогочасна еліта, 
Хмельниченко просто не зміг витримати "багажу гетьманських чеснот". Це 
ще раз засвідчує, що для влади над масою необхідні глибокі індивідуальні 
риси, на володіння людською свідомістю здатні лише обрані 
індивідуальності. 

З часом мистецтво бути другом народу стає не лише особистісною 
чеснотою, а й певною культурною традицією, яка виробляє власний 
інструментарій впливу на маси, що може бути засвоєний людиною 
незалежно від її особистих якостей. 

Прикладом тому може бути проповідницька культура XVII ст. Цікаво, 
що вже в той час простежується тенденція втручання духовної еліти в 
політичні справи. Слово представника церковних кіл несло не тільки 
навантаження християнської, загальнолюдської моралі, а й мало у собі ще й 
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суспільно-політичну заангажованість. Здається, саме тоді вперше в історії 
нової України демагогія оформляється професійно: гасла, що не могли бути 
піднесені до масової свідомості політиками-професіоналами, через 
представників духовної касти, риторів-професіоналів, доходили до 
найширших верств. Отже припустимо, що саме така тісна співпраця молодих 
українських державників з представниками освітньо-релігійних кіл дала 
сплеск державотворчих процесів, що знайшов відображення у створенні 
Гетьманської держави. 

Зміни, що відбуваються на сучасному етапі розвитку суспільного життя і 
демагогії у ньому, пов’язані перш за все із змінами у масовій свідомості. 

Що ж до особистостей демагогів, то сьогодні нам вдається простежити 
приблизно ті ж самі, традиційні для української історії, типи демагогів. 

1. Друг народу – представник цього ж народу, виходець з нього, 
стихійний лідер, що швидко сходить зі сцени, із властивими йому 
рисами і схильністю до популізму, відсутність організаторських 
здібностей, ставка на деструктивні елементи. 

2. Друг народу – байдуже якого походження, що завойовує собі 
авторитет на хвилі співчуття, у залежності від особистих якостей – або 
одномоментний лідер, або надовго – авторитет, до якого звертаються і 
апелюють, свого роду pater. 

3. Друг народу – представник духовної еліти, демагогія якого має або 
релігійне, або загальнокультурне забарвлення. 

Суспільна свідомість українця здійснила один з найрадикальніших 
поворотів в історії на рубежі XVII-XVIII ст., коли демократизм української 
спільноти витруюється північним сусідом і на зміну засадам народного 
мислення віра у безмежну, майже божественну владу одиниці, незалежно від 
індивідуальних якостей останньої. Великі зміни у масовій свідомості 
відбуваються із початком перебудовчих процесів у колишній імперії. 
Поступово капіталізуючись, наше суспільство на рівні масової свідомості 
набуває рис, що характеризують його споживацьке ставлення до буття. І 
якщо рішення демагогові випадало "грати" на християнських, національних, 
а вже потім – матеріальних цінностях, то нині їх перелік слід читати ззаду 
наперед. Боротьба за виживання сьогодні триває переважно у двох вимірах: 
економічному та екологічному. Саме в цих вимірах і може існувати 
сьогоднішня демагогія. Спроби зробити крок назад (приміром, до 
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християнських ідеалів) або крок уперед, вийшовши на новий, вищий рівень 
спілкування, зводяться нанівець. Прикладом тому було передвиборча 
програма християнських демократів, у якій переважали мотиви соціально-
економічні. 

На рівні масової свідомості сьогодні можна виділити іще дві такі 
суспільні категорії, як капітументська та модерніська. Перша з них 
характеризується надмірним самоприниженням, прибідненням власних 
можливостей, а тому й здатностей, пасуванням перед реальними проблемами, 
капітументський прошарок згоден швидше жити страхом перед 
Цивілізацією, аніж шукати своїх можливостей у новій соціально-економічній 
ситуації. 

На противагу їм друга, модерніська, категорія масової свідомості 
передбачає вихід на нові орбіти існування, незважаючи на матеріальну 
скруту, – використання нових можливостей, що з’являються в сучасній 
Україні, приміром, завдяки іноземним капіталовкладенням. Це категорія 
характерна вірою у зусилля так званих "нових українців". 

У даному випадку важливу роль відіграє не лише рівень обізнаності в 
економічних проблемах сучасності. Довіра новим реформаторам викликала і 
почуття власної гідності, незгодою зі старими порядками, тверезим, 
незатьмареним тотальним песимізмом, поглядом на життя. 

Але в обох випадках, на обох рівнях масової свідомості, даються ознаки 
найвиразніші її риси так званої "більшості" властиві як сліпа віра, так і сліпа 
невіра, або ж нігілізм. За влучним висловом Ортеги-і-Гассета, масу 
"найбільше хвилює власне благополуччя і найменше – джерела цього 
благополуччя". 

Тож сьогодні демагогія, неодмінною рисою якої є певною мірою 
причетність лідера до натовпу, приречена обертатися у колі, "зачарованому" 
стереотипами своєї масової свідомості. 


