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ІСТОРІЯ ЗАПОРОЗЬКОГО КОЗАЦТВА, 
КРАЄЗНАВСТВО, АРХЕОЛОГІЯ ТА ЕТНОГРАФІЯ 

А.В.БОЙКО 
ВІДСТАВНІ СОЛДАТИ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ ОСТАННЬОЇ 

ЧВЕРТІ XVIII СТОЛІТТЯ. 

Для останньої чверті XVIII століття вже саме поняття 
"відставні солдати" має специфічну особливість. 
Двадцятип'ятирічний термін служби було запроваджено лише з 
1795 року, а до цього часу відданий в рекрути довічно залишався 
слугою "государя". Він назавжди виходив зі своєї верстви 
населення, втрачав з нею будь-який зв'язок. Разом з тим, 
безстрокову службу не можна сприймати однозначно. Військовий 
недворянського походження ніс польову або морську службу, 
доки не втрачав фізичної можливості її нести [1; 24]. Подібна 
втрата надавала можливість отримати відставку. Однак про повну 
відставку говорити не доводилося. До кінця своїх днів відставний 
солдат вважався на государевій службі. Відставка 
перетворювалася на залучення до іншого виду державної служби. 
Визначали п'ять видів відставки: 1) відставку з польової до 
гарнізонної служби; 2) відправку на поселення; 3) відставку на 
власні харчі; 4) направлення в монастирі, богодільні; 5) інвалідне 
утримання [2;5]. На півдні України останньої чверті XVIII століття 
представлено всі види відставки. 

В 1764 році відбулася реформа гарнізонних військ. Їх було 
поділено на прикордонні і внутрішні. За одиницю військового 
з'єднання було прийнято не полк, як раніше, а батальйон. З цього 
часу прикордонні війська нараховували 64, а внутрішні — 19 
батальйонів. Батальйон складався з 6 рот. В прикордонних 
гарнізонних військах було 4 стройових роти, одна інвалідна і одна 
будівельна. Внутрішні гарнізонні війська мали 5 стройових і одну 
інвалідну роту. При цьому, в інвалідній роті внутрішніх 
гарнізонних військ обов'язково повинно було бути 30 чоловік-
майстрів для виконання необхідних будівельних робіт по 
гарнізону. Стройові роти комплектувалися відставними від 
польової служби. Поповнення з рекрутів допускалося лише за 
умовою, що рекрут мав зріст, недостатній для проходження 
служби в польових військах [3; 715]. На стройові роти 
покладалося "відправлення всієї військової служби по гарнізону". 
Інвалідні роти комплектувалися відставними від стройових рот, 
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які за старістю, дряхлістю та понівеченням у битвах були не в 
змозі нести гарнізонну військову службу і виконувати будь-які 
роботи. Такі роти використовувалися лише для несення караулів у 
фортецях і містах. Нарешті, будівельні роти і будівельні команди 
внутрішніх гарнізонних військ формувалися з рекрутів та 
цивільного населення по договору. Вони складалися з усякого 
роду робочих та ремісних людей: каменярів, теслей, ковалів, 
слюсарів, дернокладців та інших [4; 65-70]. 

Гарнізонні війська Південної України розміщалися по 
фортецях регіону. На кінець 70-х років XVIII століття в регіоні 
маємо фортеці Нової Дніпровської лінії, а також Збур'ївську, 
Кінбурську, Ольвіопольську, Херсонську та Єлисаветградську 
фортеці. Крім того, на території колишніх Новосербії і 
Слав'яносербії знаходилися численні шанці, які являли собою 
різновид земляних укріплень. Такі шанці були адміністративними 
центрами рот поселених гусарських та пікінерських полків. Як 
правило, подібні земляні укріплення постійних гарнізонів не мали. 
Не мали повного батальйонного комплекту і фортеці Нової 
Дніпровської лінії. Фактично, повний гарнізон мали лише 
Олександрівська та Петровська фортеці: як флангові укріпленої 
лінії. Всі інші планувалися дворотними [5,113]. Однак заплановане 
розміщення двох стройових рот в Микитинській, Захар'ївській, 
Кирилівській, Олексіївській та Григорівській фортецях не було 
здійснено. Будівництво фортець Григорівська та Олексіївська 
взагалі не було розпочато. На середину 70-х років будівництво 
велося лише в Кирилівській, Микитинській та Захар'ївській 
фортецях [5; 113]. Але вже на початку 80-х років припинено 
будівництво Микитинської та Захар'ївської фортець. Розбудова 
деякий час тривала лише в Кирилівській фортеці. Саме тому 
призначені до фортець командири і обер-офіцери мали 
розташуватися в інших місцевостях. Згідно з щомісячними 
рапортами до військової колегії, в фортецях, що будувалися, 
знаходилися лише інженерні та будівельні команди [6; 21-24]. 
Загальна кількість гарнізонного населення п'яти визначених 
фортець на середину 80-х років становила 49 душ [7;34]. Гарнізон 
Олександрівської фортеці на середину 80-х років становив 816 
чоловік, тоді як Петровської фортеці - 27 чоловік. 

Специфічне комплектування гарнізонного батальйону 
маємо в Херсонській фортеці. Специфіка визначається значенням, 
яке надавалося урядовими колами будівництву фортеці, 
адміралтейства і головне — Чорноморського флоту. За наказом 
Катерини II від 8 червня 1778 року і згідно з ордером 
Г.Потьомкіна  від   11   серпня   1778  року  комендантом  фортеці 
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призначено полковника Соколова. Йому було підпорядковано і 
гарнізонний батальйон. Бажання Г.Потьомкіна вже до осені 1778 
року мати перші укріплення і будівлі для солдат та майстрових 
призвело до радикальних змін гарнізонного устрою. Коменданту 
Соколову наказувалося взяти під свою команду з Київського, 
Азовського і Новоросійського гарнізонів 12 майстрових рот 
загальною кількістю 1248 чоловік [8;11]. Крім того, з військ П. 
Рум'янцева-Задунайського виділено особливий корпус для 
проведення земляних робіт. Щодоби з цього корпусу повинні 
були відряджати на роботу 1000 чоловік. З дивізії А. Текелія для 
будівництва фортеці виділено Ширвінський та Тамбовський 
полки. Тим самим, разом з майстровими ротами відставних 
солдатів гарнізонних військ, було підпорядковано коменданту 
фортеці і польові полки. 

Таким чином, кількісний і якісний склад гарнізонних 
батальйонів Південної України, що складалися з відставних 
солдатів, залежав від того значення, яке надавалося фортеці 
владними структурами. Складовими такого значення були 
завдання внутрішньої та зовнішньої політики, географічне 
положення фортеці і, нарешті, ставлення до неї високих посадових 
осіб. З подальшим просуванням Російської імперії на південь деякі 
фортеці взагалі втрачали не тільки своє значення, а й сам статус 
фортеці. Все це визначало постійні зміни в складі гарнізонів 
фортець Південної України. Тому кількість відставних солдатів, 
що складали ці гарнізони, не могла бути постійною. Відставні 
солдати гарнізонів південних фортець були похідним фактором в 
соціальній історії Південної України. В переважній більшості 
фортеці були відділені від форштадтів не тільки соціальним, а й 
адміністративним бар'єром. Лише караульні команди інвалідної 
роти та ще в деякій мірі робітники майстрових рот в останній 
чверті XVIII століття створюють обличчя новостворених міст-
фортець. Зовсім інша справа — відставні солдати гарнізонних 
військ, що складали губернські і городові команди. 

За новим штатом присутствєнних місць 1763 року, у всіх 
губернських, провінційних та повітових містах створювалися 
особливі команди для супроводження грошової казни, 
затримання злодіїв та розбійників, різних караулів та 
спостережень [3; 468]. Такі команди отримали назву губернських 
рот і городових команд. Положення про губернії 1775 року 
закріпило підпорядкування губернських рот безпосередньо 
губернаторові, а городових команд — городничому. Було 
визначено нові штати команд, сформульовано їхні функції [8; 227]. 
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Такі команди комплектувалися відставними солдатами польових 
полків [2; 18-19]. 

Складовою частиною "штатів" Катеринославського 
намісництва 1783 року був "Штат про кількість військових чинів 
кінних і піших в намісництві Катеринославському при одному 
губернському і 11 повітових правліннях [9; 156—156зв.]. Штат 
військових чинів в Катеринославському намісництві нічим не 
відрізнявся від затверджених у 1775 році штатів губернських 
команд. Як перелік чинів, так і їхня кількість в обох випадках 
тотожні. Губернська рота складалась з капітана, поручика, 
підпоручика, трьох сержантів, одного каптенармуса, шістьох 
капралів, 116 рядових, двох барабанщиків і одного фельдшера. 
Чисельність губернської роти становила 132 чоловіки, в тому 
числі 26 кінних і 106 піших. В повітах городові команди повітових 
міст складалися з 34 чоловік (в тому числі 9 кінних і 25 піших). В 
команду входили підпоручик, сержант, три капрали, 28 рядових і 
один барабанщик. Всього по намісництву повний комплект 
становив 506 чоловік. На їхнє утримання призначалася сума в 
5851 карбованець з губернських доходів. Додаткові пункти штату 
визначали норми і джерела забезпечення команд амуніцією, 
мундиром, провіантом, фуражем та зброєю. 

Підпорядковані губернаторові та городничому команди 
фактично знаходилися у розпорядженні капітана-ісправника. 
Саме за допомогою цих команд капітан-ісправник виконував свої 
поліційні функції. Достатньо подивитися на перелік обов'язків 
ісправника і на те, як вони трактуються губернським положенням, 
щоб зрозуміти місце команд в державному механізмі російської 
імперії. Губернські роти і городові команди — це реальне втілення 
державної сили на місцях. В цьому відношенні як кількість, так і 
якість команд на місцях не мала великого значення. І все ж уряд 
постійно контролює губернські роти та городові команди [10; 
609-611]. Адже вони — це демонстрація частини великої сили. За 
кожним караульним інвалідом стоїть ісправник, городничий, 
губернатор і, нарешті, сам цар. Саме в цей час було закладено 
відношення до відставних солдатів губернських рот. За свідченням 
сучасників, воно характеризувалося ситуацією, коли караульний 
інвалід, озброєний дерев'яною колотушкою, при необхідності міг 
розігнати чи навіть заарештувати записних буянів та дебоширів, 
яких боялася ціла округа. 

З 1798 року починає діяти порядок комплектації 
губернських рот і городових команд. Відтепер губернські 
правління повинні були щорічно до серпня місяця, а саме в серпні 
проходили   відставки   по   армії,   подати   заявки   про   кількість 
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існуючих вакансій в командах. Фактично кількість існуючих 
вакансій визначала кількість звільнених у відставку. З цього часу 
починає активно практикуватися призначення відставних на 
службу в присутственні місця цивільного відомства. Така 
відставка означала переведення на посади розсильних, 
караульних, "рахівників" грошової казни. 

Для Південної України з 90-х років з'являється специфічна 
служба відставних солдатів. Вона пов'язана з запровадженням 
хлібних магазинів. В липні 1795 року Вознесенський, 
Катеринославський і Таврійський генерал-губернатор П.Зубов 
подав Катерині II доповідь, в якій обґрунтував необхідність 
заведення хлібних магазинів [10; 744]. Такі магазини 
запроваджувалися в Катеринославській і Вознесенській губерніях 
по всіх значних містах. Хлібні магазини було відкрито в 
Катеринославі, Градіжі, Полтаві, Олексополі, Костянтинограді, 
Новомосковську, Павлограді, Слав'янську, Бахмуті, Донецьку, 
Маріуполі, Олександрівській фортеці, Таганрозі, фортеці св. 
Дмитра-Ростовського, Херсоні, Миколаєві, Бериславі, Очакові, 
Вознесенську, Овідіополі, Єленську, Одесі і Дубосарах. По 
Катеринославській губернії хлібні магазини також було заведено в 
крупних слободах. При кожному хлібному магазині 
призначалися для охорони два сержанти з відставних солдатів. 
Вони безпосередньо були підпорядковані городничим та 
комендантам і входили, згідно з особливим положенням, до 
складу губернських рот і городових команд. 

Використання відставних солдатів в державній колонізації 
Російської імперії було традиційним для XVIII століття. Для 
солдат безстрокової служби це було ще одним видом відставки, а 
для держави — можливістю вирішення проблеми колонізації 
окраїн. До 70-х років XVIII століття правовий механізм відставки 
солдатів для поселення вже був достатньо роздроблений. Ще в 30-
х роках уряд робить спробу поселення відставних солдатів на 
Закамській лінії. Для впорядкування переселення була розроблена 
низка регламентуючих указів. Визначалося, що для поселення 
можуть залучатися відставні унтер-офіцери та рядові солдати, що 
не мали родичів, які б могли їх утримувати. На поселення 
запрошували тільки бажаючих. Ті, хто визвався, оглядалися 
губернатором або вищими командирами і вже після цього 
направлялися до місць розселення. Оселялися слободами, не 
менше як по 100 дворів в кожній [11; 207-210]. Переселенцю 
надавалося по 20-30 десятин землі і грошова позика у розмірі 5-10 
карбованців. Розпочате в 50-х роках переселення відставних 
солдатів   в   Казанську   губернію   примусило   уряд   розробляти 
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додаткові правила. В серпні 1763 року з'явився іменний указ, який 
затвердив правила для поселення відставних солдатів в Казанській 
і Сибірській губерніях. [3; 338-341]. Правила на довгий час 
визначили механізм поселення відставних солдатів в Російській 
імперії. З цього часу поселення відставних солдатів з чисто 
добровільного перетворювалося на ще один вид відставки. Всі 
непридатні до польової і гарнізонної служби звільнялися у 
відставку на поселення. Придатними до поселення визнавалися ті 
відставні солдати, які ще не зовсім були дряхлими, а тому 
залишалася надія, "що можуть оженитися і будинки свої 
утримувати"[2; 49]. Призначені на поселення у супроводі офіцерів 
або дворян відправлялися до призначених місць. В окремих 
випадках відставні солдати доставлялися під конвоєм. Але 
попередньо місцевою адміністрацією визначалося місце 
поселення, будувалося житло. З часом підготовка будинків для 
майбутніх поселенців з відставних солдатів покладалася на 
мешканців вже заведених солдатських слобод. Кожні 10 дворів, 
після п'яти років по переселенню, мусили кожного року будувати 
по одному будинку на тій підставі, що вони ніяких податків не 
сплачували, а тому повинні допомагати новим переселенцям у 
заведенні господарства. На відміну від попередніх узаконень, в 
кожній слободі повинно бути не більше як 100 дворів. В перший 
рік переселенцям видавалося на посів чверть жита, дві чверті 
вівса, а крім того, для обзаведення худобою, по 8 карбованців. 
Гроші на руки не видавалися. Лише обраному на зібранні 
"надійному" представнику відставних солдатів видавалися на 
руки гроші для закупівлі всього необхідного. 

В другій половині XVIII століття робиться спроба на 
законодавчому рівні вирішити долю дітей відставних солдатів. 
Ще в 1732 році публікується закон про устрій гарнізонних шкіл. 
Згідно з законом, всі діти відставних солдатів по досягненні 
семирічного віку повинні були віддаватися для навчання в 
гарнізонні школи. В 15 років такі діти вже забиралися на службу. 
Однак останнє стосувалося лише дітей, що народилися після 
відставки батьків. В травні 1763 року вийшов Сенатський указ, 
яким визначався ряд заходів, спрямованих на те, щоб "солдатські 
діти не пропадали і навчалися всьому тому, що може їх зробити 
корисними для служби" [3; 248]. При всіх полках і батальйонах 
заводилися записні книги, де фіксувалося народження, місце 
знаходження, рід заняття, чому і як навчається солдатська дитина. 
На підставі цих книг двічі на рік складалися генеральні відомості і 
відсилалися до військової колегії [12]. Командирам вмінялося в 
обов'язок суворо наглядати як за сумлінністю викладання, так і за 
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сумлінністю навчання дітей. Губернаторам і комендантам 
наказувалося щомісяця робити ревізії командирів на предмет 
сумлінного навчання. З переформуванням гарнізонів в 1764 році 
гарнізонні школи почали створюватися лише при тих гарнізонах, 
які включали один і більше батальйонів. Розташування окремих 
рот батальйону в різних місцях ситуацію не змінювало. Школа 
залишалася лише одна. Для неї повинна була будуватися окрема 
будівля. Школярів треба було навчати "до військової служби і її 
порядку належному, грамоті, арифметиці, барабанному бою, грі 
на флейті", а також військовим артикулам. Одяг школярів і їхнє 
утримання покладалося на батьків. Якщо батьки знаходилися 
далеко від гарнізону, то для нагляду за дітьми наймалися 
"гарнізонні баби", які повинні були школярів обшивати і 
обмивати. Термін навчання було збільшено. Відтепер діти 
навчалися до досягнення ними 16 років. 

Наступне реформування гарнізонних шкіл відноситься до 
царювання Павла 1. В 1797 році з'являється нове положення 
стосовно гарнізонних шкіл. Перелік предметів викладання не 
змінювався. Однак школи передавалися у відомство губернаторів і 
комендантів. Загальний нагляд за ними було покладено на 
інспекторів військ і військову колегію. До шкіл повинні були 
поступати діти нижніх чинів гарнізону, губернських рот і 
городових команд, що досягли семирічного віку. Допускалося 
навчання і з п'яти років, але тільки в тому випадку, коли батьки за 
бідністю не могли прогодувати дітей. 

В 1785 році діти відставних солдатів були "покладені" в 
подушний оклад, однак вже в 1789 році були виключені з нього, а 
всі недоїмки подушного з солдатських дітей скасовувалися. 
Натомість, при батькові, за його вибором, для ведення 
господарства залишався лише один син, а всі інші по досягненні 
двадцятирічного віку забиралися на військову службу. 

Правове становище жінок відставних солдатів 
регулювалося загальними положеннями про солдатських жінок. 
Згідно з законом 1772 року, жінкам заборонялося вільно слідувати 
за їхніми чоловіками на період служби. А так як відставка була 
формальною зміною характеру служби, то постійне проживання 
при жінці було можливим лише при повній відставці на свої харчі, 
тобто при повній немічі і інвалідності. Виключення маємо при 
колонізації відставними солдатами окраїн Російської імперії. В 
цьому випадку уряд, навпаки, клопотався про доставку жінок до 
чоловіків-поселенців. Саме такою і була законодавча основа, яка 
визначила поселення відставних солдатів у південному краї. 
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Питання про поселення відставних солдатів по Новій 
Дніпровській лінії постає в 1779 році. Раніше воно просто не 
могло виникнути. Після підписання Кучук-Кайнарджийського 
миру до фактичного миру з Туреччиною було дуже далеко. Вже в 
липні 1774 року до Криму повернулися турецькі війська. В 
Дунайських князівствах Османська імперія також намагалася 
проводити попередню традиційну політику. Російська держава, в 
свою чергу, концентрує свої війська на кордонах із Туреччиною. З 
1778 року відносини між двома імперіями ще більше загострилися. 
Період 1778-1779 років відомий як криза російсько-турецьких 
відносин [13;40—41]. Про будь-яку відставку в польових військах не 
могло бути і мови. Всі військові, хто спроможний був хоч якось 
нести службу, ніс її. Уряд навіть розглядав можливість озброєння 
татар в Криму. Все йшло до нової російсько-турецької війни. 
Однак дипломатія зробила свою справу. 21 березня 1779 року була 
укладена Айнали-Кавакська конвенція між Росією і Туреччиною. 
Обидві імперії погодилися на компроміс. Напруга у відносинах 
була усунута. Загроза війни відійшла на другий план. Війська 
можна було відвести від кордонів. Саме в цей час за наказом 
Катерини II до військ південного краю і було направлено генерал-
поручика Апухтіна для проведення генеральної відставки. 
Потьомкін, зацікавлений в якнайшвидшій колонізації регіону, 
приймає рішення про поселення відставних солдатів в Азовській і 
Новоросійській губерніях. До вирішення цього питання 
залучалися Азовський і Новоросійський губернатори. Азовський 
губернатор В.Чертков запропонував оселити відставних по 
Дніпровській лінії. На цей час доля Микитинської, Григорівської, 
Олексіївської та Захар'ївської фортець фактично була вирішена. 
Подальше будівництво Микитинської та Захар'ївської фортець 
фактично було припинено. Будівництво Григорівської та 
Олексїівської - не починалося, однак матеріали для будівництва 
було підготовлено, а в Микитинській та Захар'ївській -
побудовано приміщення для гарнізонів. Тому Потьомкін 
погодився з пропозицією В.Чєрткова про заведення при фортецях 
укріплених селищ по 200 дворів в кожному для поселення 
відставних солдатів. Водночас Новоросійському губернатору 
М.Язикову віддається розпорядження щодо устрою відставних 
солдатів. Згідно з існуючими правилами, солдатам надавалася 
земля. З моменту відведення землі вони вважалися державними 
поселянами і на них поширювалися всі положення щодо роздачі 
земель у Новоросійській губернії. На будівництво будинків і 
обзаведення господарством наказувалося виділити 20 тисяч 
карбованців    з    губернської    суми.    Язикову    пропонувалося 
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заохочувати нежонатих солдатів до одруження. Стосовно 
жонатих губернаторові наказувалося прикласти особливі зусилля 
для доставляння жінок і дітей до місць нового проживання 
чоловіків. Для цього жонаті відставні солдати були відряджені для 
розшуку своїх жінок і дітей. В масштабах Російської імперії 
вирішити подібне питання було дуже важко. Намагання 
Новоросійського губернатора зіштовхувалися з інтересами 
адміністрації губерній, де проживали жінки і діти. Постало 
питання коштів, за рахунок яких необхідно було перевозити сім'ї 
відставних солдатів. Все це примусило Потьомкіна вирішувати 
питання переселення жінок на більш високому рівні. На початку 
1780 року Потьомкін звертається з донесенням до Катерини II, в 
якому викладає ускладнення, які виникли при перевезенні жінок 
[14;7]. Як наслідок, перевезення сімей покладено на обивателів тих 
губерній, через які мусили їхати переселенці. 

Разом з тим, Новоросійський губернатор М.Язиков 
безпосередньо оглянув відставних солдатів, які призначалися на 
поселення. Враження було жахливе. Велика кількість звільнених 
Апухтіним були немічними, старими людьми. Багато хто втратив 
в битвах руку або ногу. За рапортом М.Язикова, з 9768 звільнених 
105 взагалі не могли доглядати самих себе. За відсутністю місць у 
лікарні розпорядженням губернатора відставні каліки залишені на 
утриманні мешканців Єлисаветградської провінції. Поселені на 
деякий час по фортецям Дніпровської лінії відставні солдати 
згодом, разом з колишніми запорожцями, що сиділи зимівниками 
біля фортець, утворили слободи Павловку (Комишуваху), 
Жеребець та Кінську (Кінські Роздори). В цей же час виникають 
солдатські слободи Костянтинівська в Новомиргородському 
повіті та Павловська в Катеринославському повіті. За ревізією 
1782 року в регіоні нараховувалося 1810 душ відставних солдатів 
[2;75]. В 1787 році їхня кількість зменшується і дорівнює 1612 
ревізьких душ [15]. На кінець XVIII століття чисельність 
відставних солдатів постійно зменшується. За матеріалами шостої 
ревізії 1795 року, в Кінських Роздорах маємо 247 душ відставних, 
а згідно з ревізією 1811 року — 148 чоловік. Між ревізіями 
народилося 65, а померло 154 ревізькі душі [16;135-141]. Подібне 
маємо і по с.Жеребець. Кількість відставних зменшилася на 40 
сімей. На 72 ревізькі душі зменшилася кількість відставних і в 
с.Павловці (Комишувасі) [17;40,132-134]. 

З початком 90-х років до солдатських слобод, в процесі 
державної програми колонізації південного краю, переселяють 
українських козаків з Полтавської і Чернігівської губерній. В 
шосту ревізію доля відставних солдатів стає більш ніж незначною, 
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хоча вони зберігають своє окреме становище за рахунок 
звільнення від податків. На початок XIX століття поселені 
відставні солдати вже стають категорією історичною. 
Павловський військовий устав 1797 року такої категорії, як 
підставні солдати, вже не знає. 
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Д.Р. КОБАЛИЯ, И.В. ОСТАПЕНКО 
КЛАССИФИКАЦИЯ, ОЦЕНКА И ЛОКАЛИЗАЦИЯ ИСТОРИКО- 

АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ НАЦИОНАЛЬНОГО 
ЗАПОВЕДНИКА "ХОРТИЦА" 

Согласно инвентаризации недвижимых памятников 
Национального заповедника "Хортица" (НЗХ), их общая 
численность в 1996 г. составила 75 единиц. В это число включены 
как единичные, так и комплексные объекты (курганные группы и 
т.д., не следует путать с комплексами недвижимых памятников). 
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Абсолютное количество памятников, с учетом исследованных, 
достигает 124 ед. Преимущественно, это памятники археологии, 
только 10 могут быть выделены как исторические, причем в 3-х 
случаях мы имеем хорошо выраженный археологический 
контекст. 

Исключительно благоприятное географическое положение 
о. Хортица явилось, видимо, главной причиной сложения здесь 
единого комплекса недвижимых историко-археологических 
объектов. Остров расположен на границе двух ареалов Днепра, 
отличных в ландшафтном отношении. Фактически, он является 
звеном, объединяющим долину Днепровских плавней с его 
порожистой частью. Выгодное стратегическое положение в 
меридиональном направлении усиливалось, с одной стороны, 
размерами острова (Хортица - крупнейший речной остров 
Европы), с другой - его местоположением у северной оконечности 
судоходной акватории реки (вплоть до позднего средневековья 
путь на север отсюда предполагал перетаскивание судов по суше -
волоком). В широтном направлении - присутствие в степи 
крупного острова с обрывистыми берегами, защищенного 
мощной речной системой, также давало несомненные 
преимущества. 

Единый комплекс историко-археологических недвижимых 
памятников, кроме о. Большая Хортица, включает также участок 
правого берега от левобережья р. Верхняя Хортица, зону Царской 
пристани, о. Малая Хортица (Байда). 

Исходя из классификации И. Игнаткина, в контексте выше 
охарактеризованного Хортицкого урочища как места 
сосредоточения культурных ценностей по научно-историческому 
признаку следует выделить 10 памятных мест. 

1. О. Малая Хортица - местонахождение крепости Дмитрия 
Вишневецкого    1552-1557   гг.    Археологические   исследования 
Р. Юры в 1968 г. и, далее, В. Ильинского в 1990-1995 [1], дают все 
основания для локализации этого памятника на о.Малая Хортица 
(Байда). Об этом же свидетельствуют и гидроархеологические 
исследования Г. Шаповалова и В. Нефедова в 70-90-е годы [5]. Как 
"памятное место" или как "памятник истории", по нормативным 
актам Украины [10], объект выступает благодаря сравнительно 
точной археологической привязке, а также наличию письменных 
источников. 

2. Северная часть Большой Хортицы, о.Малая Хортица, 
участок правого берега от устья р. Верхняя Хортица до Царской 
пристани   -   место  существования   Хортицкого   ретраншемента 
1735-1739 гг. Это наиболее крупный памятник истории НЗХ. Его 
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площадь составляет более 1000 га. Обширный комплекс 
археологических остатков: укрепления, кладбища, район верфей -
тесно взаимосвязан с историческими свидетельствами (описания 
современников, планы и т.д.) 

3. Поселение    "Протолче"    X-XIV    ст.,    исследуемое 
А.Сокульским, Т.Шевченко  в  70-е г., сообразно предыдущим 
объектам, имеет несомненный исторический контекст благодаря 
имеющимся   летописным   упоминаниям,      начиная   с   XII   ст. 
Площадь поселения - 3286 кв. м. 

4. Центральное восточное побережье о. Большая Хортица. 
Место возникновения и существования немецкой колонии с 1789 
по 1914 г. 

5. Меннонитское кладбище того же времени в верховье 
б. Ганновки (Долгой). К 1997 г. сохранилось 47 надгробий. 

6. Южная часть о. Большая Хортица - район напряженных 
боев 1920 г. 

7-9.  Братские могилы 1941-43 гг.  Известно 
местонахождение 3-х братских могил в центральной и южной 
частях Большой Хортицы. 

Наконец, последним памятником истории выступает все 
восточное побережье о. Большая Хортица и район плавней. На 
этой территории в 1941 и в 1943 годах произошли 
кровопролитные бои за обладание Хортицким плацдармом. 
События этого времени тщательно задокументированы и хорошо 
соотносятся с остатками фортификации в зоне боев. 

В число памятников археологии входят: два городища -
Совутинское городище V-III в. до н.э., исследуемое с 1993 г. М. 
Остапенко [6], позднесредневековое городище в южной, 
центральной части о. Большая Хортица. Автор исследований В. 
Ильинский датирует его XIV-XV ст. 

Две стоянки кочевников ІХ-Х ст. 
Поселения: нео-энеолитического времени - 3, расположены 

на о. Малая Хортица, о. Средний Стог, ск. Рогозы, 7 поселений 
эпохи бронзы, куда включены - о. Байда, б. Генералка, б.Липовая, 
поселение сабатиновской культуры в б.Корнейчиха, аналогичное 
поселение в б.Молодняга и б.Совутина, поселение КМК у 
Поселка Овощеводов. Кроме перечисленных объектов, имеющих 
культурный слой (КС) и археологически исследованных, следует 
добавить еще два хронологически синхронных местонахождения. 
Ко времени раннего средневековья относятся два славянских 
поселения - б.Корнейчиха и на северо-восточном побережье о. 
Большая Хортица. По-видимому, к категории археологических 
памятников можно отнести и 8 казацких зимовников XVIII ст., 
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т.к. исторических сведений о них крайне мало. Известно точное 
расположение и имена жителей по карте 1788 г. (ВУА, № 24089, 
III, 27). 

Категория "захоронения" или погребальные комплексы 
включает: 6 курганных групп с общим количеством курганов в 
начале XX ст. - не менее 113 (в 1996 - 32 насыпи), 16 одиночных 
курганов, включая исследованные и уничтоженные, два 
фунтовых могильника - скифский IV ст. до н.э. "Канфарка" и 
разновременной у б. Ушвывой. 

К чисто археологическим категориям "городища", 
"стоянки", "захоронения", выделенным И.Игнаткиным, на наш 
взгляд, следует добавить "местонахождения" - места 
сосредоточения подъемного материала, объединенного 
хронологически. Сюда, например, можно включить участки 
берега реки с большой концентрацией кремневых или 
керамических находок, но без фиксируемого культурного слоя. На 
территории НЗХ таких участков не менее 7-ми. Все они 
датируются временем среднего, позднего палеолита, нео-
энеолитическим временем. 

Еще одной категорией необходимо выделить "переправы" -
вид гидроархеологических памятников, возникших благодаря 
длительному использованию участка реки для переправы. Такие 
памятники имеют прямое отношение к археологической группе, 
но могут выступать и памятниками истории. В зоне о. Большая 
Хортица археологически зафиксированы две переправы: р-н 
скалы Совутиной (Новый Днепр), р-н ск. Рогозы - б. Громушиной 
(Старый Днепр). Исторически известен с XII ст., но не 
локализован до сих пор археологически Протолчий Брод в 
низовьях Большой Хортицы. До настоящего времени его можно 
рассматривать как "памятник истории". Примечательно, что 
последнее упоминание о нем датировано осенью 1920 г., когда при 
низкой воде войскам Врангеля удалось перейти на остров и 
внезапно атаковать позиции красных формирований [7]. 

Если рассматривать всю территорию заповедника как 
единый комплекс памятников, территорию с высокой 
концентрацией древностей разных эпох, обращает на себя 
внимание тот факт, что означенный комплекс является не 
историческим, а, скорее, историко-археологическим. Это 
позволяет выделить его из числа полностью исторических 
комплексов (старинные районы городов и т.д.) и, таким образом, 
наметить характер эксплуатации всей территории. Отметим, что 
комплексы   недвижимых   памятников   могут    быть    и   чисто 
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археологическими, как, например, Мамай-гора у села Знаменки 
Запорожской обл. 
Особенностью Хортицкого комплекса выступает его 
разноплановая структурная схема, в этом отношении он не 
уступает городам. Она проявляет себя в возможности выделения 
сразу нескольких подкомплексов, два из которых обособлены 
хронологически и один функционально. Хронологически мы 
выделяем: 

А) Комплекс скифских памятников. В результате 
археологических исследований на территории урочища Хортица 
М.Остапенко локализует единую систему скифских объектов. 
Хронологически все они возникают в конце V - начале III ст. до 
н.э. Подкомплекс состоит из Совутинского городища, скифских 
жилищно-бытовых комплексов - б.Молодняга, б.Наумова, 
б.Совутина-Н, б.Генералка, участок между б.Генералкой и 
б.Громушиной. Погребальные объекты - курганы, включенные в 
курганные группы № 1-6 (все исследовались Я. Новицким), 
фунтовый могильник "Канфарка" IV ст. до н.э., серия погребений 
у б.Ушвывой. Культовые сооружения - б.Совутина, б.Наумова [6]. 
Переправы - б.Совутина - левый берег Днепра, б.Наумова -
правый берег Днепра. Переправы выделены благодаря 
гидроархеологическим исследованиям В.Нефедова [5]. Общая 
площадь комплекса - до 1500 га. 

Б) Хортицкий ретраншемент 1735-39 гг. охватывает 
большую часть территории НЗХ. Исследовался в разное время 
Р.Юрой, А.Сокульским, В.Ильинским, М.Остапенко, Н.Козачок, 
И.Метановым, Д.Кобалия, В.Нефедовым и включает 
фортификационные сооружения на о.Большая Хортица. В 1735-39 
гг. здесь построены пять линий обороны в виде редутов, 
соединенных валами и рвами. Их численность достигала 25-ти ед. 
(к 1997 сохранилось 12). Фортификационные укрепления на 
правом берегу Днепра вдоль западного побережья северной части 
о. Большая Хортица. Здесь построено 4 редута и 5 бастионов (к 
1997 - 3 редута и один бастион), крепость на о. Малая Хортица с 
участком вала, два редута на о. Малый Дубовый. Места верфей 
располагались по побережью Малой Хортицы, северо-западному 
побережью Большой Хортицы. Жилищно-бытовые объекты, по 
историческим источникам, насчитывают более 100 землянок, из 
которых до 10-ти исследованы в разные годы [3]. К погребальным 
объектам относятся 8 солдатских кладбищ в северной части 
Большой Хортицы. Все они описаны Д.Яворницким и 
Я.Новицким     (Д.Яворницкий,      1888;      Я.Новицкий,      1993). 
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Органически  с  Хортицкой   военной   базой   связаны   казацкие 
зимовники (факт, вполне подтвержденный археологически) [4J. 

В совершенно уникальный историко-археологический 
подкомплекс могут быть объединены шесть разновременных 
укреплений, из которых три (!) расположены в одном месте -
возвышенной части Малой Хортицы. Причины появления здесь 
сразу шести крепостей описаны выше. Хронологическая 
амплитуда подкомплекса достигает 4 тыс. лет. 

Наиболее древней является крепость катакомбного 
времени (М. Хортица), далее следует Совутинское городище V-III 
ст. до н.э., городище средневекового времени у Поселка 
Овощеводов, крепость Дмитрия Вишневецкого середины XVI ст., 
фортификационная система 1735-39 гг. и, наконец, укрепления 
советских и немецких войск 1941-43 годов. 

Выделение этой группы объектов с их специализацией, 
столь широким временным спектром, расположенных на 
обособленной территории, может существенно повысить 
историко-культурную значимость всего комплекса недвижимых 
памятников НЗХ. 

К особенностям НЗХ, видимо, следует отнести и наличие 
многослойных памятников. Они, как правило, имеют одну 
функциональную направленность. К их числу относятся: район 
б.Молодняга - 3 КС, объекты жилищно-бытового характера, 
нижний из которых - сабатиновский (эпоха бронзы), средний -
скифский IV ст. до н.э., верхний - постройки I пол. XVIII ст. 
Подобный трехслойный памятник находился на о. Средний Стог. 
Днепростроевская экспедиция в 20-е годы исследовала слои 
днепро-донецкой и среднестоговской культур (неолит-энеолит). 
Над ними зафиксирован слой XVIII ст. [3]. Двухслойный объект 
локализован у ск. Рогозы, где слой А - Средний Стог, слой Б -
XVIII ст. Из многослойных памятников наибольший интерес 
представляет уже описанная многослойная крепость на о.Байда. 

Локализовав исторические и археологические объекты 
НЗХ, очертив их масштабность и возможную взаимосвязь, 
остановимся на степени сохранности памятников, характере их 
использования и общественной значимости. 

Известно, что степень сохранности объекта выступает 
критерием, в первую очередь, экспозиционной ценности объекта. 
На экспозиционную ценность могут оказать влияние 
консервационные работы, реставрация, прямая реконструкция 
деталей или всего памятника. Однако научная ценность не 
находится в прямой зависимости от целостности или общей 
сохранности исследуемого объекта. Особенно это относится к 
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археологической группе, где основной объем информации 
извлекается "из-под земли". При этом внешнее физическое 
воздействие на поверхность памятника (строительные или другие 
работы) не всегда деструктивно. К примеру, снос курганной 
насыпи не может однозначно трактоваться как полное 
уничтожение кургана, поскольку часть археологического 
материала сохраняется IN SITU и является памятником. Все 
вышесказанное имеет непосредственное отношение к историко-
археологическому комплексу НЗХ. 

Наиболее ранним в группе памятников истории выступает 
поселение "Протолче" X - XIV ст. Хорошее физическое состояние 
памятника обусловлено тем, что оно расположено на водоразделе 
и имеет относительно горизонтальную поверхность без 
обрывистых участков. Эррозийные процессы не зафиксированы. 
Основная площадь, за исключением северо-западного участка, не 
подвергается внешнему воздействию. Северо-западная часть 
продолжает распахиваться Э/Х "Хортица". Судя по отсутствию 
археологического материала на поверхности, до настоящего 
времени сельскохозяйственные работы не причинили прямого 
ущерба. В то же время, эксплуатация верхнего почвенного слоя 
неминуемо ведет к изменению его химического состава и косвенно 
влияет на состояние КС. 

Современное состояние памятника позволяет его 
использование преимущественно в научных целях. Культурно-
образовательный характер использования возможен после 
реконструкции. Как и большинство жилищных объектов, 
памятник не выражен на поверхности. Без реконструкции и 
реставрационных работ его экспозиционная ценность невелика. 

Примерно такое же состояние к 1997 г. имеет крепость XVI 
ст. на Байде. Имея большое научное значение, крепость не 
выражена на рельефе. Фортификационные сооружения 
сохранились фрагментарно и перекрыты постройками XVIII ст. 
Визуальная ценность может возрасти только после частичной 
реконструкции и реставрации сохранившихся участков. 

Лучше других сохранившимся фортификационным 
сооружением НЗХ выступает крепость XVIII ст. на Байде. 
Уцелела большая часть фортификации, остатки землянок. Даже в 
таком виде объект готов к использованию в экскурсионных целях. 
Частичная реконструкция существенно улучшит экспозицию 
памятника. 

Отметим, полная реконструкция той или иной крепости на 
Малой Хортице нецелесообразна, т.к. они расположены на одной 
территории и частично перекрывают друг друга. Такой подход 
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мог бы причинить эстетический и, вероятно, научный ущерб 
остальным памятникам. Единовременная частичная 
реконструкция и реставрация, напротив, подчеркнет 
уникальность всего комплекса и органически свяжет объекты в 
единое целое. 

Укрепления XVIII ст. на правом берегу сохранились 
частично. Южная половина правобережного ретраншемента, за 
исключением прибрежного вала, уничтожена дачными 
постройками. В северной части сохранились отдельные участки 
вала, один бастион и три редута, два из которых в плохом 
состоянии. Визуальная ценность памятника низка. Весь 
правобережный участок нуждается в реставрации и частичной 
реконструкции. 

Фортификация этого времени на Большой Хортице 
сохранилась частично, но все же лучше, чем на правобережье. Из 
25-ти редутов сохранилось 12. Фиксируется большинство 
соединительных валов. Учитывая, что их проектная высота не 
превышала 1 м, современное физическое состояние в основном 
можно оценить как неудовлетворительное для экспозиции. 
Средняя потеря высоты за 250 лет составила 0.5 - 0.7 м. Как и 
остальные объекты XVIII ст., фортификация на Большой Хортице 
требует реставрационных и реконструкционных работ. С научной 
точки зрения, эти работы облегчены большим объемом 
письменных источников и картографии. По экспозиционной 
значимости мы рассматриваем Хортицкий ретраншемент как 
наиболее перспективный памятник НЗХ. 

В связи с событиями осени 1920-го года южную часть 
о. Большая Хортица следует считать памятным местом. Вся эта 
зона классифицируется как памятник истории и готова к 
использованию без дополнительных работ. 

Укрепления 1941-43 гг. сохранились по побережью 
Большой Хортицы. Особенно хорошо они фиксируются на 
восточном берегу в виде блиндажей, наблюдательных пунктов, 
арт. точек и ходов сообщения. Мощная линия укреплений -
памятник фортификации периода Второй мировой войны - место 
напряженных боев за остров интересно, главным образом, в 
культурно-образовательном аспекте. События 1941, 1943 гг. на 
Хортице подкреплены обширным документальным материалом. 
Перспективна эксплуатация отдельного участка после 
реставрационных работ. 

Сходные тенденции обнаруживает и археологическая 
группа памятников. Скифское и средневековое городища на 
поверхности сохранились фрагментарно. Фортификация в обеих 
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случаях почти полностью уничтожена хозяйственной 
деятельностью города в 50-80-е годы и фиксируется скорее 
стратиграфически. 

Совутинское городище интересно в научном отношении. С 
1993 г. здесь регулярно проводятся археологические работы. На 
небольшом, менее половины первоначальной площади, 
сохранившемся участке кроме остатков укреплений выявлены 
следы жилищ. Судя по стратиграфии, городище обладало мощной 
оборонительной системой. Глубина рва в некоторых случаях 
достигала 4-х м. Валы сохранились хуже и на поверхности 
выражены слабо. Накопленная информация допускает частичную 
реставрацию и даже реконструкцию памятника. 

Средневековое городище нуждается в аналогичных 
работах. Научный потенциал памятника выглядит более высоким, 
чем в предыдущем случае. Археологически исследовалось 
фрагментарно. Сохранность КС лучше, чем на скифском 
городище. 

Многочисленные жилищно-бытовые памятники 
поселения и стоянки - представляют, главным образом, научный 
интерес. Эта категория обычно не выражена на поверхности и 
бедна экспозиционно. Перспективной выглядит реставрация 
отдельных участков многослойных объектов - б.Молодняга, или 
объектов с широким временным спектром - Протолче. 

Учитывая, что эта группа локализуется в прибрежной зоне 
и подвержена деструктивным процессам (эрозия, 
берегообрушение и т.д.), реставрационная практика требует 
совмещения с предохранительными работами, гарантирующими 
стабильное состояние каждого отдельного памятника. В 
настоящее время продолжают разрушаться поселения у 
б.Костина-Липовая, б.Генералка, б.Корнейчиха, б.Молодняга 
(охранные раскопки - Н.Козачок 1987-1994 гг.). 

Культовые объекты, датируемые временем бронзы, V-III ст. 
до н.э. зафиксированы на возвышенных участках о. Большая 
Хортица в его северной части. Все они исследовались 
М.Остапенко в 1993-96 гг. Относительно небольшие размеры 
культовых сооружений дают возможность их полного 
исследования и, соответственно, полной реконструкции. 
Исключением является только крупный культовый комплекс 
эпохи ранней бронзы в верховье б. Молодняги. После 
предварительных исследований в 1993 г. он законсервирован и в 
дальнейшем требует масштабных полевых работ. Небольшой 
скифский объект культового предназначения исследован и 
реконструирован М.Остапенко в 1996 г. у б.Наумовой. 
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Ценность культовой группы памятников вряд ли вызывает 
сомнения. Изучение их местоположения, планиграфический 
анализ - пожалуй, единственный ключ к миропониманию людей 
дописьменного прошлого. Особенно перспективна синхронизация 
таких памятников с единовременными жилищными и 
погребальными объектами. В этом случае выделенная группа 
становится единой экспозиционной зоной. 

Самыми многочисленными в археологической группе 
представлены погребальные объекты. По данным картографии и 
многочисленным историческим свидетельствам, к началу XX ст. 
на территории современного НЗХ насчитывалось не менее 136 
курганов, объединенных в группы и отдельно. Такая плотность 
значительно превышает среднюю концентрацию курганов по 
Запорожской области, даже если в последнем случае, с учетом их 
повсеместного и бесконтрольного уничтожения, численность 
будет теоретически удвоена. 

К 1997 г. сохранилось только 29.4% насыпей. Более 
половины исчезло в результате прямого уничтожения (53.3%). Как 
показали результаты изучения данного вопроса, 10% исчезло до 
1914 г. и связано с сельскохозяйственной деятельностью 
менонитов. Более трети (33.8%) или 46 насыпей уничтожены в 
результате деятельности Э/Х "Хортица" в разные годы. Еще 8.8% 
разрушены во время прокладки ЛЭП Днепроэнерго. Исследовано 
археологически только 17,5% [2]. Как видно, в XX ст. курганным 
памятникам Хортицы был нанесен значительный урон. Главная 
причина - непродуманная и бесконтрольная деятельность города. 

Уже отмечалось, что разрушение насыпей не следует 
трактовать как их полное уничтожение. Ни в одном случае 
контрольные проверки не зафиксировали нарушения нижних 
горизонтов. Основной урон нанесен непосредственно насыпям. 
Можно предположить, что научная ценность курганного 
комплекса снизилась незначительно. Естественное оплывание 
сохранившихся курганов, замеченное еще в прошлом столетии [8], 
интенсивно продолжается в настоящее время. Больше половины 
насыпей [23] по высоте не превышают 0.5 м. Только 5 курганов 
выше 2 м. 

Антропогенный и естественный факторы сильно повлияли 
на экспозиционную значимость курганных памятников. Даже 
сохранившиеся, не нуждающиеся в реконструкции курганы 
малопригодны в культурно-образовательной практике. Это 
вызвано сильной урбанизацией окружающего ландшафта. 
Единственным реальным способом увеличения экспозиционной 
ценности   курганного   комплекса   может   явиться   его   полная 
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реконструкция. Слабовыраженные на поверхности насыпи 
целесообразно исследовать и реконструировать. 

Из двух грунтовых могильников обратим внимание на 
скифский IV ст. до н.э. - на возвышенности "Канфарка". Сейчас 
могильник не фиксируется на поверхности. 

Могильник был обнаружен в 1995 г. во время прокладки 
газопровода через северную часть о. Большая Хортица. 
Археологические исследования дают возможность реконструкции 
внешнего вида памятника. Он представлял собой скопление 
преимущественно округлых каменных закладов различной 
величины. Заклады располагались непосредственно на 
поверхности. Совершение погребального обряда сопровождалось 
очистительным (?) костром, разводимым над погребением. Во 
внутреннюю часть закладов, как правило, кольцевидной формы 
укладывался погребальный инвентарь: посуда, украшения, и т.д. 
К настоящему времени каменные сооружения укрыты верхними 
осадочными напластованиями. Во время разбивки здесь 
фруктового сада могильник был частично разрушен. 
Произведенные в 1995-96 гг. археологические исследования, 
планиграфическая съемка, позволяют, таким образом, точно 
воссоздать внешний облик могильника IV ст. до н.э. 

Каменные заклады скифского времени и более ранние, 
встречаются по всей территории северной части Большой 
Хортицы и могут быть реконструированы аналогично 
описанному могильнику. 

Таким образом, территория НЗХ обладает значительным 
историко-культурным потенциалом с возможностью 
одновременного выделения сразу нескольких обособленных групп 
памятников. Органическое культурно-историческое единство 
Хортицкого комплекса закреплено юридически (Постановление 
Кабинета Министров № 254 от 6.04.93 г. о создании 
Государственного историко-культурного заповедника на 
о. Хортица). Однако его экспозиционная и образовательная 
значимость крайне низка. Физическое состояние большинства 
памятников крайне неудовлетворительное. В немалой степени 
этому способствует непрофильная эксплуатация всей территории 
НЗХ. К 1996 г. в НЗХ насчитывалось около 30-ти 
землепользователей. Деятельность некоторых из них находится в 
прямом противоречии со Статусом Национального заповедника 
"Хортица". Так, площадь Э/Х "Хортица", до сих пор не 
прекратившего своей деятельности, составляет 43% территории 
НЗХ. Приблизительно 25% всех земель подвержены регулярному 
механизированному воздействию [3]. 
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Как видно, в 90-е годы, особенно с началом 
широкомасштабных археологических исследований, наметился 
четко выраженный дисбаланс между научно-культурным 
потенциалом территории НЗХ, где почти каждый объект, уже 
собственно как "памятник", имеет свою историю в 200 и более лет, 
и возрастающим деструктивным воздействием города. 

Следует обратить внимание, что при условии сокращения 
деструктивных тенденций, историко-археологический комплекс 
НЗХ вполне может быть восстановлен по той или иной схеме. 
Основные работы должны вестись в области реконструкции и 
консервации памятников. 

В   заключение   остановимся   на   степени   общественной 
значимости комплекса НЗХ. Оценка степени значимости в данном 
случае   носит   двоякий   характер.    Если    оценивать    каждый 
отдельный памятник истории или археологии, только два объекта 
претендуют   на   статус   общегосударственного   значения.   Это 
поселение Протолче X - XIV ст. и крепость XVI ст. на о. Байда. 
Оба  памятника  являются   ценными   источниками   в   изучении 
материальной    и   духовной   культуры   Украины,    связаны    с 
событиями общенационального значения. Все остальные могут 
считаться, скорее, памятниками местного значения. Такая оценка 
вряд ли была бы объективной, т.к.  не отражает культурной 
значимости   всей   ландшафтно-исторической   среды   НЗХ,   что 
является    первостепенным.    Целесообразнее    иной    подход    -
рассматривать выделенные связки памятников, которые вполне 
могут    считаться    комплексными    объектами,    со    статусом 
государственного значения. Например, Хортицкий ретраншемент 
XVIII ст. с его обширной фортификационной системой, обилием 
жилищно-бытовых   объектов,   кладбищами   и   даже   остатками 
судов на дне Днепра является одним из наиболее значительных 
памятников XVIII ст. на Украине. Видимо, не менее уникален как 
единый комплекс и ряд разновременных крепостей. Наконец, при 
условии полной реорганизации, общегосударственного или даже 
международного статуса  заслуживает  вся  территория  НЗХ  в 
качестве       целостного       историко-археологического       парка, 
доступного для граждан и исследовательской практики. Впрочем, 
вопрос  оценки требует серьезной разработки  и должен быть 
объединен с работами по реорганизации всей территории. 
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О.П. КРИВОШИЙ 
УЧАСТЬ ЖІНОК В СУСПІЛЬНО - ПОЛІТИЧНОМУ ЖИТТІ 

УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ ЗА ЧАСІВ КОЗАЧЧИНИ 

Протягом тривалого часу українська історична наука 
невдалим пристосуванням нав'язаних їй шаблонів відкидала 
багато цінних елементів життя народу. Наслідком цього стало те, 
що жінки, які упродовж багатьох віків історії нашого народу 
поряд із чоловіками виступали активними учасниками більшості 
суспільно - політичних процесів, залишились відсутніми в 
політичний історії України другої половини XVI - першої 
половини XVII ст. Хоча суспільне становище жінок на 
українських землях в зазначений період суттєво відрізнялось від 
становища жінок в країнах Європи та в Московській державі. 

Друга половина XVI - перша половина XVII ст. були 
справді унікальним проміжком часу в історії соціального, 
духовного та політичного розвитку нашого народу. На 
українських землях йшов активний процес формування 
самосвідомості   народу,   усвідомлення   їм   своїх   національно- 
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політичних інтересів, одним словом, йшла широка політизація 
етносу. 

Етносу, який, незважаючи на прояви польського 
національного гноблення, продовжував жити і розвиватись на 
основі традицій Київської Русі. 

Фактична влада на українських землях належала 
українським магнатам - нащадкам руських князів та бояр, які 
мали досить значний вплив і на політику Литви. 

Зазначимо, що в середньовічній уяві політична 
незалежність країни, на відміну від сучасного стереотипу 
мислення, не ототожнювалась з державною суверенністю, 
оскільки тодішня правосвідомість не знала безпосереднього 
панування держави над особою підданою [І]. Середньовічна 
людина підпорядковувалася іншій людині, а не державі. 

Держава сприймалася як категорія досить абстрактна, 
лише свого роду придаток до особи пануючого. Всі соціальні 
категорії середньовіччя були, насамперед, правовими категоріями, 
адже за словами Й.Хойзінги, неформальна, вільна від умовностей 
поведінка людей не характерна для епохи всеохватного 
формалізму [2]. 

З точки зору людей того часу, місцеві політичні інститути 
були втіленням реальної влади і в адміністративному устрої, і в 
правовій системі, а пізніше - і в приналежності до певної 
релігійної конфесії. 

Стрижнем цих інститутів як споконвіку до Унії, так і після 
неї, за твердженням Н.Яковенко, залишалися власні князі-
магнати, які символізували ідею політичної незалежності (в 
тогочасному розумінні О.К.[3]). Навколо князів формувалось 
мікросередовище шляхти-бояр, залежних від пана економічно і 
політично. 

Про розвиток магнатського землеволодіння в Україні 
можна судити з опису земельних маєтків Волині у 1629 році. Так, 
Домінік Заславський /спадкоємець Острозького/ володів 283 
поселеннями, Миколай Чорторийський -124, Юрій Збаразький -
122 поселеннями [4]. Однак серед найбільших магнатських 
володінь Волині вирізняються і величезні маєтки волинських 
магнаток Ганни з Острозьких Ходкевич, яка володіла 106 
поселеннями, що нараховували 6813 домів або 3,2% від їх 
загальної кількості [ 5]. 

Катерина з Острозьких Замойська володіла 83 
поселеннями, Софія Острозька - 76, а Христина Єломалинська з 
чоловіком Данилом - 21 поселенням [6]. 
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З 1386 поселень, які належали волинським магнатам, 286 
були власністю жінок-магнаток, які самостійно або разом з 
чоловіками володіли ними. А, отже, могли мати вплив на перебіг 
політичного життя в своїх володіннях. 

Слід зазначити, що на українських землях суспільне 
становище жінки, на відміну від Західної Європи, залежало не від 
суспільного становища чоловіка, а від її майнового становища. І 
тому шляхтянки, особливо вдови, офіційно не приймаючи участі в 
політичному житті держави, але володіючи інколи величезними 
земельними латифундіями, отримували суспільну вагу в своїх 
повітах [7]. 

На цю обставину звернув увагу ще Михайло Литвин, який 
писав, що татарські і московські жінки «не мають чоловічих прав, 
а наші властвують над багатьма чоловіками: одні - управляючі 
волостями, містами, помістями; другі - отримуючи прибуток, треті 
- спадок» [8]. 

Вимоги М.Літвина суворо розмежувати жіночі права з 
чоловічими та заборонити шляхтянкам доступ до останніх 
повністю відповідали моральним устоям тогочасного суспільства і 
становищу в ньому жінки. 

В середньовічному українському суспільстві, як у 
специфічній системі зв'язків між людьми, жінка існувала в 
конкретному соціальному середовищі, в якому керувалась 
притаманними їй нормами поведінки, духовною орієнтацією та 
стереотипами морально - етичних цінностей. Будучи значимою 
одиницею суспільства, жінка за повнотою своїх прав і свобод не 
становила в цей період будь-якого винятку. Правове становище 
жінок - шляхтянок нормував Литовський Статут. У його карних і 
цивільних постановах був проведений принцип рівного права для 
чоловіків і для жінок. 

Михайло Литвин зазначав, що витоки жіночих 
«вольностей» криються у праві жінки на успадкування землі. 

Литовський Статут, забезпечивши майнову незалежність 
жінки і її право на успадкування землі, узаконив тим самим право 
жінок на володарювання над підлеглими їм землеволодіннями та 
підданими [9]. 

Зміст статей Литовського Статуту 1566 і 1588 pp. 
підтверджує, що всі привілеї і права, якими могли користуватися 
жінки - представниці вищих суспільних станів, залежали від 
їхнього майнового становища. Жінки іноді навіть зловживали 
своєю свободою і правами, притісняючи підлеглих чоловіків, про 
що з осудом писав М.Литвин [10]. 
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Проте за умовою, що самоуправство всіх видів і ступенів було 
звичайною умовою існування південноруської військовослужилої 
людини, жінка лише йшла «слідами чоловіка» [11]. 

Такий стан речей не був участю представниць вищих 
суспільних станів. В нижчих верствах суспільства відбувався 
процес, схожий з назвами за сутністю, але відмінний за мотивами і 
результатами. 

В зазначений період жінки досить активно переймались 
інтересами чоловіків і навіть, за слушним зауваженням академіка 
О.Левіцького, повніше відбивали у своєму житті й діяльності як 
добрі, так і лихі риси свого часу [12]. 

Опираючись    на    документальні    свідчення,    дослідник 
наголошував,  що  «кожна  суспільна  ідея  і  напрямок,  кожна " 
панівна в ту епоху чеснота чи вада знаходили в українській жінці 
не менш повне і пристрасне виявлення, як і в представниках іншої 
статі»[13]. 

Ще перший Литовський Статут юридично оформив 
головний обов'язок та привілей землевласників - несення земської 
служби, за яким вдови - землевласниці зобов'язувались 
поставляти певну кількість воїнів, а не служити особисто. Це 
положення, до речі, поширювалось і на незаміжніх землевласниць, 
які жили окремо від сім'ї. Проте жінки іноді самі виконували цей 
обов'язок, з'являючись на військову службу, як це зробила в 
1565р. Зофія Єзофова. 

Показовим в цьому відношенні є й факт участі жінок в 
прийнятті найважливіших політичних рішень тієї епохи. Коли 
польський король Жигмонт Август наказав українській і 
литовській шляхті присягати на унію Литовського князівства з 
Польщею, то на Волині разом із зем'янами присягало і чимало 
зем'янок - тих, що сиділи на «вдовинім стільці» і володіли 
маєтностями [14]. 

За себе і своє потомство склали присягу Василиса княжна 
Ружинська, княгиня Катерина Скорупинська, пані Михайлова 
Козинська, каштелянша Луцька. Причому, зять Козинської -
князь Миколай Ярославович мав право на підпис лише після 
матері сімейства [15]. Тим самим, підпис жінки - шляхтянки мав 
вирішальне значення навіть у справах державної ваги. 

Жінки не були усунені і від заняття та наслідування 
державних посад. Михайло Литвин в своїх записках з жалем писав 
про те, що жінка інколи «начальствує у нас в кріпостях, навіть 
пограничних з землями московськими, які необхідно було б 
доручати тільки чоловікам великої сміливості» [16]. 
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Як свідчать документи, жінки могли займати і наслідувати 
посаду старости. 

Так, Корсунське староство перейшло від Яна Даниловича 
до його дружини Софії [17]. 

Додамо, що волинська зем'янка Ганна Борзобагата -
Красенська керувала в зазначений період казною Луцької 
єпископії [18]. 

А в раду княгині Марії, що була фактично урядом в 
Пинському князівстві, входили найвпливовіші бояри - чоловіки 
[19]. Участь в роботі ради розглядалась в ті часи як участь в 
місцевому урядовому органі, який очолювала княгиня. 

В.Антонович вважав, що вибори бурмістрів в українських 
містах інколи перетворювались на вияв «особливішої ласки або 
розказу з боку дідича, а не наслідком існуючого права» [20]. 

Документи виразно доводять активну участь жінок -
магнаток у цих справах та їх вплив на суспільно - політичне життя 
українських міст і містечок. « 3 виразної волі і розказу єї 
вельможності, - говориться в документі кінця XVI ст., - їх М. 
Комісарів, присланих до Дубна від Я.О. княгині Є.М. панії нашої 
милостивої і добродійки, ми уряд, поспільство і громада міста і 
передмістя, перевели вибори бурмістрів» [21]. 

За істориком Антонієм І , жінки - шляхтянки в зазначений 
період ведуть досить активне політичне життя, беручи участь у 
конференціях, нарадах та сеймиках, у з'їздах сільських господарів, 
проникають в трибунали і навіть в сейм, люб'язничають нерідко з 
предводителями союзних армій теж заради користі «застянкової» 
дипломатії, одним словом, верховодять в краї [22]. 

Воля і повноправність українського жіноцтва проявлялась 
у багатьох вчинках, які носили виражений політичний характер. 
Волинська княгиня Софія Ружинська та Ганна Борзобогата -
Красенська, наприклад, відмовлялися підкорятися вимогам 
місцевої влади і навіть розпорядженням польського короля [23]. А 
коли на межі XVI-XVII сторіч православ'я стало в Україні 
прапором боротьби із засиллям польської мови та польської 
культури в цілому, немало найдостойніших жінок сміливо cтaвaли 
на захист православ'я [24]. За влучним виразом М.Грушевського, 
народ "хотів не самих успіхів церкви, а відродження 
національного поступу й життя" [25]. 

Релігійні ідеї стали в цей період головною ознакою 
українства, тим символом, навколо якого консолідувалась 
самосвідомість українського етносу. 

Визнання себе православним рівнялось в ті часи визнанням 
себе українцем, продовжувачем традиції предків. 
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Будучи матеріально незалежними, жінки сміливо виступали 
проти католицьких священників, проти поширення католицької 
віри, освіти. Коли Володимиро-Волинський єпископ вчинив 
погром в православній церкві м. Володимира, дружина каштеляна 
Брацлавського Марія Загоровська подала до суду скаргу на 
єпископа, який "нечувано образив православну святиню" [26]. 

Жінки засновували православні монастирі, відкривали 
православні школи, підтримували друкарні, допомагали 
православним священникам і викладачам шкіл, на власні кошти 
друкували книги православного духу, брали участь в діяльності 
братських організацій. Дочка київського каштеляна Романа 
Гойського Регіна Соломирецька, аби чинити опір соцініанству, в 
1638 році заснувала в місті Гощі православний монастир і 
відкрила при ньому школу підвищеного типу "аби єретичеські 
науки над православною релігією більше не тріумфовали" [27]. 

Раїна Могилянка, княгиня Вишневецька активно надавала 
допомогу церквам, школам і монастирям, які переслідувались як 
відступниками, так і урядом Польщі [28]. 

Крім того, Раїна Могилянка по смерті чоловіка не лише 
підтверджує його фундації на Густинський і Лядинський монастирі, 
але й сама фондує Мгарський монастир під Лубнами [29]. Княгиня 
Вишневецька підтримувала також і відомого православного діяча 
Ісаю Копинського, якому доручила завідувати усіма приходськими 
церквами в її українських володіннях з підкоренням йому 
священників і всього духовенства [30]. 

Сестри - княжни Олена і Софія Чарторийські - фондували 
Пересопницький монастир, заснували при монастирі шпиталь для 
убогих і школу для селянських дітей. Більше того, Софія відкрила 
друкарню в своєму мастку в м.Рахманові, перекладала з грецької на 
українську мову книги святого письма - євангельські та апостольські 
[31]. Палка прихильниця православної віри і освіти, княгиня 
Чарторийська підтримувала і відомого діяча Львівського братства 
Кирила Транквіліона-Ставровецького, автора "Євангелія 
учительного". Цей твір було видрукувано в Рахманові в 1619 р. 

Шляхтянки Марія Потоцька та Ганна Могилянка 
Чорніковська - рідні сестри княгині Раїни Вишневецької -
підтримували православні монастирі і школи. Остання навіть 
вписалась в 1630 р. в реєстр Львівських братчиків [32]. 

Тим самим, заснування жінками православних монастирів, 
шкіл і богоділень розглядалось в ті часи як символ відродження 
давнього "руського" життя. А православна віра служила гаслом і 
рушієм боротьби за збереження національної окремішності. В 
нижчих   верствах  українського  суспільства  також  відбувалися 
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процеси, схожі з описаними, але в менших масштабах. Міщани і 
навіть селяни приймали участь у заснуванні монастирів і 
православних шкіл [34]. Так, міщанка з міста Яворова Маргарита 
Грицківна фондувала Яворівський монастир Св.Трійці біля села 
Луки [35]. 

Жінки усіх суспільних станів приймали участь у діяльності 
братств. Серед членів Львівського братства, що об'єднало 
навколо себе не лише львівських православних міщан, але й 
жителів з навколишніх міст, було кілька жінок [36]. 

Таким чином, в XVI - першій половині XVII ст. жінка, 
відіграючи цілком активну роль в українському суспільстві, так же 
сприйнятливо, як і чоловік, відгукувалась на всі віяння часу. Вона 
брала участь в усіх суспільно-політичних процесах, які 
відбувались в зазначений період на українських землях, а, отже, 
була активно "встроена" в систему політичних подій тих часів. 

Своєрідне громадсько-політичне життя України XVI -
першої половини XVII ст. не вміщається в рамки традиційної 
політичної історії. Воно обумовило вироблення специфічної 
системи взаємозв'язків жінки і суспільства, жінки, і місцевих 
органів влади, жінки і релігії. В цій складній системі фігура жінки-
землевласниці була досить помітною і значимою. 
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Л.И. КАРАГОДИН 
ТАК КОГДА ЖЕ ВОЗНИК МЕЛИТОПОЛЬ? 

В последнее время в историко-краеведческой литературе 
произошел бурный обмен мнениями о времени возникновения г. 
Мелитополя [5]. Директор музея-заповедника "Каменная Могила" 
Б.Михайлов считает, что Мелитополь появился еще в 18 в. И 
главным в его доказательствах было образование в 1784 г. 
Мелитопольского уезда Таврической области. Его оппоненты -
преподаватель Мелитопольского пединститута Н. Крылов и 
бывший работник Запорожского облгосархива Л.Бортникова -
наиболее вероятной датой основания г. Мелитополя считают 1814 
г., когда возникло поселение Новая Александровка. Ведь 
правительственный указ 1842 г, именно ее переименовал в г. 
Мелитополь. Полемика, как всегда, вызвана недостатком 
исторических фактов по данному вопросу. 

Постараемся и мы высказать свое отношение к 
небесспорной проблеме, привлекая при этом ряд новых фактов. 

Немного истории. Известно, что когда учреждался 
Мелитопольский уезд в 1784 г., предполагалось, что его уездным 
центром станет построенный по желанию Катерины II г. 
Мелитополь на месте якобы когда-то существовавшего у 
Молочного лимана греческого города Мелиты [4]. А пока 
уездным центром был назначен г. Большой Токмак, большое 
казенное село. 

Действительно, уже в 1784 г. генерал-губернатор Г. 
Потемкин предписал правителю Таврической области 
Шаховскому подобрать удобное место для строительства города. 
Но поиски Мелиты оказались безуспешными; шла бесконечная 
переписка; тем временем умер Г. Потемкин, а вскоре - и его 
"благодетельница" Екатерина П. Новый император Павел 1, 
проводя свои административные преобразования в Южной 
Украине, в 1797 г. ликвидировал Мелитопольский уезд. Его земли 
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вошли в Перекопский уезд. Но не надолго. В 1802 г. Александр 1 
воссоздал ликвидированную Таврическую область, на сей раз в 
ранге губернии. Вновь появился и Мелитопольский уезд. Уездным 
его центром стал ставший в 1801 г. городом Орехов. 

А теперь перейдем к анализу доказательств оппонирующих 
сторон. Заметим, что у них одни и те же факты квалифицируются 
по-разному [6; 7]. Б. Михайлов свою позицию базирует на том 
факте, что на карте Мелитопольского уезда 1793 г. значится 
селение Кизильяр (ссылки на архивные материалы). Но ведь 
известно, что селение Кизильяр возникло не ранее 1795 г., а скорее 
всего в 1796 г. Речь идет здесь о переселении на Молочные Воды к 
кочевавшим там ногайцам этнически родственных им кочевников 
из Кизлярских степей. В.Фоменко утверждает, что Кизляр и 
Кизильяр - это одно и то же название ногайского аула, 
основанного в 1795 г. кизлярскими ногайцами и расположенного 
на месте современного Мелитополя [9,45]. 

Факт этот исторический. Действительно, кизлярские 
ногайцы обращались через правителя Кавказской области 
И.В.Гудовича к Екатерине II о желании перенести свои кочевья на 
Молочные Воды . Присылали сюда своих "уполномоченных". 27 
октября 1795 г. последовал "высочайший" указ о перечислении 
тысячи кизлярцев в Мелитопольский уезд [8,16]. Екатерина II 
разрешила "таковое переселение", предписав графу Платону 
Зубову, который заменил Г.Потемкина не только в ее покоях, но и 
на посту генерал-губернатора Новороссии, сориентировать 
новых жителей края на определенные территории, чтобы вновь 
прибывшие своим желанием занять лучшие места "не произвели 
разора между народами, тут уже постоянно живущими [1]. 

О кизлярских ногайцах известно, что в 1812 г. они вместе с 
ногайцами, кочевавшими на правом берегу реки Молочной, 
переселились в Турцию [9, 57]. Причиной ухода была, конечно, 
чересчур активная политика начальника над ногайцами Де 
Мезона по переводу их на оседлость. Известно, что именно в это 
время он приказал сжечь кибитки ногайцев, не строивших дома. 
После ухода кизлярских ногайцев их аул, расположенный в 
удобном месте, занят был жителями соседнего села Песчаного. 
Песчаную Балку еще в 1811 г. заселили выходцы из села Обычаное 
Белгородского уезда, что в Курской губернии. 

Место здесь было очень удачное. Здесь продолжали 
селиться люди "разных званий". Вновь ожило Песчаное. Зажил 
новой, крестьянской жизнью Кизляр. Селившееся здесь население, 
пытавшееся административно укрепить свое положение, назвало 
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поселение Ново-Адександровкой. Обычно топонимы со словом 
"новый" предполагали уже наличие топонимов без такого слова. 

Неоспоримым является факт, что Ново-Александровка 
возникла на землях двух поземельных общин - Песчанской и 
Кизильярской. Исследователь истории и быта немецких 
колонистов и меннонитов Южной Украины Яков Штах уделяя 
основное внимание, естественно, немецким колонистам, тем не 
менее ссылается на уже имевшийся прецедент. "Когда, - пишет 
он, - после Крымской войны / это произошло ранее. - А.К. / из 
двух сел Песчаное и Кизляр выключили / выделено нами. - А.К. / 
г.Мелитополь", то землемер, планировавший город, хотел 
прирезать его жителям лишние 500 десятин. Но горожане 
решительно от этой земли отказались, чтобы не платить лишних 
податей [10,13]. 

А теперь пришла пора выложить основной наш козырь. В 
нашем распоряжении имеется копия "Экономических 
примечаний" по Мелитопольскому уезду. Относится она к 1831 г. 
и хранится в Российском государственном архиве древних актов. 
Именно этот документ бесспорно подтверждает, что Ново-
Адександровка и Кизильяр - это один и тот же населенный 
пункт."Село Ново—Александровка, Кизильяр тож, владения 
казенного ведомства крестьян и выделенною в одном месте 
церковною землею". В указанное время здесь находилось 237 
дворов. А по 7 ревизии / 1815 г. / значилось 740 душ мужского 
пола и 754 души женского пола [2, 10]. 

Н.Крылов и Л.Бортникова обвиняют Б.Михайлова в 
"фальсификации архивного материала", утверждая, что селение 
Кизильяр на карте отмечено не на правом берегу балки Кизильяр, 
а в районе современного села Вознесенки. А это, мол, не 
согласуется и с имеющимися данными, поскольку г. Мелитополь 
расположен на правом берегу Молочной. Но что нам говорят 
экономические примечания относительно местоположения 
спорного пункта. Село Ново—Александровка /"Кизильяр тож"/ 
располагалось "речки Молочной на правой, при заливе оной, по 
обе стороны урочища Кизильяр" /выделено нами . - А.К./. Селу в 
это время принадлежало 14476 десятин, из которых под селением 
было 70 десятин, под пашней - 5395, сенокосной - 8073, 
неудобной - 936 десятин. Располагались общинные земли 
следующим образом: "... далею речек Молочной на правой, 
Тощенака на левой и по обе стороны заливов безымянного 
оврагов Тощенака Большого и Малого Тощенаков, трех 
Соленых, Кизильярского, Волчьего, Попова, урочища Кизильяра 
и многих безымянных... [ 2, 10 об]. 
34 

Культурологічний вісник Нижньої Наддніпрянщини 

Таким образом, Ново-Александровка и Кизляр - один и 
тот же населенный пункт, расположенный сразу на обеих 
сторонах Кизлярской Балки или Кизлярского урочища. 
Примечательно, что и в дальнейшем Новоалександровскую 
поземельную общину, за которой числилось 12,7 тыс. десятин, 
составляли крестьянские общества Песчаного и Кизильяра. И 
здесь нет ничего необычного. Возникло новое название, но 
продолжали существовать, а лучше, функционировать более 
ранние, старые наименования. По-прежнему оставались села 
Песчаное и Кизильяр, которые и в конце XIX в. числились за 
пределами черты г. Мелитополя, "за мостом на Бердянской 
стороне" [3]. Именно продолжавшееся существование сел 
Песчаное и Кизильяр наталкивало исследователей на поиски иных 
путей решения данного вопроса. 

Общий вывод: название Мелитополь, давшее имя уезду, 
несомненно существует с 1784 г. Как населенный пункт (из части 
селения Кизильяр) Мелитополь возник на рубеже 1795/1796 г.г. 
Как административный центр Мелитопольского уезда 
Мелитополь ведет свое начало с 1842 г. Именно в этом году он 
получил статус города. 

Городские власти Мелитополя в обозримом будущем могут 
второй раз, на этот раз с большей долей исторических реалий, 
отметить 200-летие города. 

Так, в 1795 или 1796 г.? переписка по поводу переселения 
кизлярских ногайцев на Молочные Воды относится к 1795 - 1796 
гг. Правитель Таврической губернии генерал-майор Семен 
Жегулин только 17 января 1796 г. отправил И.В.Гудовичу 
известие о готовности принять кизлярских ногайцев в свое 
ведомство. Через неделю, "24 января 1796 г.", он выдал "ордер" / 
приказ / начальнику таврических ногайцев Баязет-Бею, в 
котором, между прочим, прописывал : "... вашему же 
высокоблагородию предписываю находящимся у вас ныне 
/выделено нами. - А.К./ помянутым присланным от столь 
уполномоченным сию Высочайшую Ея Императорского 
Величества милость, им доставленную, объявив, велеть следовать 
в свое место, а между тем заблаговременно сделать должное к 
принятию и водворению сих переселенцев при Молочных Водах 
распоряжение во всей точности вышеизложенного Высочайшего 
повеления и мне донести " [8, 73]. Таким образом, в 1795 г. 
последовал указ Катерины о разрешении кизлярцам переселиться 
на р.Молочную. В этом же году здесь побывали уполномоченные, 
дожидавшиеся "высочайшего" разрешения. Наконец, они его 
дождались.    В   январе    1796   г.    было   извещено    начальство 
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кизлярских ногайцев об этом разрешении, началась подготовка 
местных властей к принятию новых жителей. Хотя вполне 
очевидно, что ногайцы-кочевники, прежде чем переселиться, 
должны были ознакомиться с местностью, именно за этим и были 
посланы уполномоченные на Молочные воды. Вполне понятно, 
что необходимые для кочевания и проживания земли ими уже к 
1796 г. были подобраны. Но населенный пункт начинается с 
момента первого постоянного основания определенной группы 
людей. Следовательно, история собственно г.Мелитополя ведет 
свое начало с 1796 г. 
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О. І.САВЧЕНКО 
СТОРІНКА З ІСТОРІЇ ОЛЕКСАНДРІВСЬКОЇ ПРЕСИ 
Перші згадки про появу пресових видань в 

Олександрівську відносяться до початку XX ст. Проте до нашого 
часу вони не зберіглися. Найдавніша місцева газета, яку ми маємо 
на сьогодні, це "Запорожская Речь", повний комплект якої 
знаходиться в Російській державній бібліотеці. 

Вона вийшла в світ 11 серпня 1909 р. У підзаголовку 
газети, редактором якої був В.Загоскін, вказувалося, що вона 
представляє собою щоденне, політичне, літературне та економічне 
видання. Обсяг газети становив 6 сторінок форматом у один 
друкований аркуш. Окремий номер газети коштував 3 коп., а 
річна передплата складала 5 крб. Редакція "Запорожской Речи" 
містилася на Покровській вулиці у будинку О.Іванченка. 

Часопис відкривався передовицею, написаною 
В.Загоскіним. В ній зазначалося, що протягом декількох місяців 
1909 р. в Олександрівську виходила газета "Запорожский Край", 
яка "показала обивателю наскільки необхідний для нього свій 
місцевий друкований орган" [1]. Тому її закриття, вказувалося у 
статті, викликало у переважної більшості городян почуття 
неприхованого жалю. Вони відразу відчули втрату чогось 
важливого для задоволення "нервової цікавості", так як життя 
міста і дії його керівників знову перетворилися на "канцелярську 
таємницю". Відсутність газети привела до того, що усі міські 
новини передавалися з уст в уста у викривленому вигляді і 
діставали фантастичного забарвлення. 

Саме це і наштовхнуло В.Загоскіна на думку про 
необхідність створення нової міської газети, причому на значно 
ширших засадах, ніж її попередниця. Розуміючи усю складність 
подібної роботи, він поставив собі за мету обслуговувати інтереси 
суспільства, а не окремих його представників. Девізом 
"Запорожской Речи" її редактор проголошував "повну 
незалежність від будь-яких політичних організацій і непохитне 
служіння справі прогресу на засадах повної свободи і рівності 
народів усіх національностей, які населяють Росію" [1]. 

За своєю структурою, компоновкою матеріалів і змістом 
публікацій "Запорожская Речь" уявляла собою типове для того 
часу периферійне періодичне видання. Незважаючи на 
декларовану широту платформи газети, вона мала риси 
інформаційного друкованого органу. Основне місце на її 
сторінках займали повідомлення про події в Україні і 
Олександрівську. Регулярно з'являлися в "Запорожской Речи" такі 
розділи :"Останні вісті", "Телеграми", "Міське життя", "Театр і 
мистецтво". Досить рідко в газеті друкувалися авторські статті з 
актуальних   питань   політичного    або   економічного    життя. 
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Більшість   опублікованих   матеріалів   була   редакційними   або 
анонімними, що вказує на вузьке коло співробітників часопису. 

Однак поява в Олександрівську "Запорожской Речи" 
дозволяє говорити про те, що творчий потенціал міської 
інтелігенції виявився достатнім для вирішення такої складної 
проблеми, як постановка періодичного органу. Ще однією 
умовою, конче необхідною для успішного функціонування 
місцевої преси, була наявність грамотних і зацікавлених читачів, 
без яких повітові видання не змогли б існувати, адже вони могли 
вижити лише тоді, коли прибутки від реалізації газети покривали 
її витрати. Саме цим пояснюється велика кількість рекламних 
повідомлень, уміщених на сторінках місцевої преси. 

Істотно звужувала тематичні рамки газетних публікацій 
відсутність свободи слова в Росії. Діючий на початку XX ст. 
"Статут про пресу" забороняв публікацію матеріалів політичного 
характеру, які могли бути розцінені як "антидержавницькі". 
Зрозуміло, що під таке розпливчасте визначення можна було 
підвести чимало газетних статей. Згідно з законодавством 
Російської імперії, до порушників застосовувалися такі санкції, як 
накладання штрафу, закриття газети або арешт її редактора. 
Побіжно зазначимо, що саме політичні мотиви і стали причиною 
закриття "Запорожской Речи". 

Справа в тому, що в першому номері газети з'явилася 
стаття В.Ковальського "Загальний страйк в Швеції". В ній йшлося 
про зростання страйкового руху в країнах Європи. Навівши 
статистику страйкового руху за 1907 р., автор вказав, що в ньому 
брало участь понад 70 тис. чол. [1]. Проте відсутність єдності не 
дозволила робітникам добитися задоволення економічних вимог. 
Незважаючи на невдачу європейських страйків, В.Ковальський 
робив висновок, що, врахувавши уроки власних поразок, 
робітники ще "створять методи і зброю для нової боротьби і 
нових перемог" [1]. Саме ця стаття викликала невдоволення 
властей, які поспішно закрили "Запорожскую Речь". 

На перших сторінках газети, як правило, друкувалися 
офіційні повідомлення російських телеграфних агентств. Влітку 
1909 р. увага жителів України була прикута до подій, пов'язаних із 
поширенням епідемії холери. Тому, вже в першому номері, 
"Запорожская Речь" проінформувала про випадки захворювання 
холерою в Галицькому повіті Полтавської губернії [1]. 
Продовжуючи цю тему, газета писала, що "холерна епідемія, яка в 
минулому році унесла десятки тисяч жертв, знову стоїть перед 
російським обивателем" [2]. У відповідь на запит редакції 
"Запорожской Речи" міська управа повідомляла про заходи, які 
проводяться в Олександрівську у зв'язку з наближенням епідемії: 
розгортання інфекційного бараку на території земської лікарні, 
створення спеціального епідемічного загону та підготовку 
медичного   інвентаря   на   100   ліжок.   З   попередженням   про 
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наближення епідемії і порадами, щодо профілактики 
захворювання холерою, на сторінках газети виступила головний 
санітарний лікар губернського земства С. Томіліна [1]. 

Велику увагу видавці "Запорожской Речи" приділяли 
питанням, пов'язаним із станом освіти у місті. Газета з'явилася 
тоді, коли в Олександрівську йшла підготовка до наступного 
навчального року. Повідомляючи про прийом учнів до міських 
шкіл, вона зазначала, що на початок серпня вже було подано 
близько 400 заяв. Більшість батьків обирали для своїх дітей 
гоголівську приходську школу, яка користувалася великою 
популярністю у населення [2]. Набір дівчат оголошувала і 
приватна жіноча гімназія Т. Павленка, яка знаходилася на розі 
Миколаївської та Базарної вулиць. Прийом заяв у місцеву 
прогімназію проводився на квартирі інспектора цього учбового 
закладу в одному з приміщень по вулиці Гоголівській, 
розташованому навпроти воріт міського саду. У 1909/1910 
навчальному році у прогімназії відкривалися 1- 4 класи. Плата за 
навчання в усіх класах складала 60 крб. на рік [2], що становило 10 
% від річної зарплати міського вчителя. 

Напередодні навчального року газета сповіщала, що, 
згідно з циркуляром учбового округу, на викладання Закову 
Божого у гімназіях, прогімназіях та народних училищах 
відводиться 4 год. на тиждень, а в молодших класах - 2 год. [1]. 
Зазираючи у майбутнє, "Запорожская Речь" повідомляла про 
наміри олександрівських властей відкрити в місті найближчим 
часом нові навчальні заклади: вчительську семінарію, річкове та 
ремісниче училища і професійну жіночу школу [1]. 

Чимало місця на сторінках газети надавалося матеріалам, 
присвяченим культурному життю міста. Вона сповіщала про 
виступи театральної трупи Ротштейна, вистави якої пройшли при 
аншлагах, а також про початок гастролей популярної хорової 
капели під управлінням Ю. Агренєва-Славянського. В її 
репертуарі, крім російських і українських народних пісень, були 
арії з опер П. Мусоргського, М. Римського-Корсакова, А. 
Рубінштейна, С. Рахманінова [2]. Помітною подією в житті 
любителів мистецтва Олександрівська став концерт відомого 
тенора Л.Кліментьєва за участю оперної співачки С. Муриної-
Снєгирьової [3]. 

У кожному номері "Запорожской Речи" публікувалася 
кримінальна хроніка та повідомлення про надзвичайні пригоди. 
11 серпня 1909 р. газета розповіла про арешт у Лубнах перського 
підданого, який збував фальшиві золоті монети, а також 
сповістила про засудження у Севастополі до 14 років каторжних 
робіт учасника повстання на броненосці "Потьомкін", кочегара 
Давидова [1]. 

Під заголовком "Дикі звичаї" періодичний орган помістив 
замітку про напад двох жителів міста на селянина Гусака, який 
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стався в Олександрівську. В результаті потерпілий у 
непритомному стані був доставлений у лікарню, а злочинців 
затримала поліція [2]. Оперативно реагуючи на усі міські події, 
газета оповістила, що 13 серпня біля дверей, мануфактуриста 
Бібека було знайдено підкинуту дитину. Знайденого хлопчика, 
віком до одного місяця, взяв на виховання власник будинку [3]. 

Серед рекламних оголошень привертають увагу 
повідомлення адміністрації заводу "Землеробських машин і 
знарядь" А. Копа та машинобудівних заводів і складів "Торгово-
промислового товариства Лепп і Вельман". Пропонуючи 
продукцію своїх підприємств, рекламодавці радили усім 
бажаючим звертатися за каталогами та прейскурантами, які 
надсилалися безкоштовно [1]. 

Однак "Запорожская Речь" виходила недовго. Останній, 
п'ятий номер газети з'явився 15 серпня 1909 р. Він відкривався 
заявою редактора друкованого органу, із якої випливало, що, 
згідно із розпорядженням катеринославського губернатора, 
В.Загоскін був оштрафований на 300 крб. [4]. На той час це була 
велика сума. Наприклад, автомобіль останньої французької 
марки коштував тоді 500-600 крб. Тому у випадку неспроможності 
редактора заплатити штраф він міг бути замінений арештом на 
два місяці. Таке рішення стало реакцією властей на статтю В. 
Ковальського "Загальний страйк в Швеції", надрукованій у 
першому номері газети. У відповідності із розпорядженням 
губернатора вихід "Запорожской Речи" заборонявся. 

Незважаючи на короткий час існування, газета становить 
цікаву сторінку з історії олександрівської преси. Вона являє собою 
оригінальне історичне джерело для вивчення Запорізького краю. 
Одночасно з цим, "Запорожская Речь" дає широку панораму 
життя українського міста. Особливість місцевої періодики полягає 
в тому, що вона не тільки відбиває найважливіші події, але й 
передає саму атмосферу, яка панувала в Олександрівську на той 
час. Звичайно, цензурні обмеження змушували авторів 
"Запорожской Речи" уникати гострих соціально-економічних та 
суспільно-політичних проблем. Але навіть неповна інформація, 
вилучена із олександрівських газет, дозволяє досліднику 
перенестися майже на століття назад і немов би стати свідком 
подій, які відбувалися в місті на початку XX ст. 
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МІЖНАЦІОНАЛЬНІ ВІДНОСИНИ І НОВІТНЯ 

ІСТОРІЯ 

О.В. СТАРУХ 
ПИТАННЯ ДЕРЖАВНОГО УСТРОЮ УКРАЇНИ В ТЕОРІЇ ТА 

ПРАКТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ХАРКІВСЬКОГО ОСЕРЕДКУПАРТ1Ї 
НАРОДНОЇ СВОБОДИ (ІІІ.1917 - IV.1918 pp.) 

Після повалення у лютому 1917 р. самодержавства в Росії 
склалися умови для вільного розвитку суспільно-політичного 
житття. Революція поставила на порядок денний велику кількість 
проблем, від розв'язання яких залежала подальша доля країни, 
доля мільйонів людей. Одним з найбільш пекучих не тільки в 
Росії, а й на всьому Сході Європи, було питання національне, і, як 
показав подальший розвиток подій, саме навколо вирішення 
проблеми державно-політичної емансипації "неісторичних" 
народів розгорнулася гостра боротьба. 

На теренах колишньої імперії розпочався бурхливий 
процес творення політичних партій. В умовах політичних свобод 
кожна суспільно-політична сила пропагувала власні погляди на 
існуючі в суспільстві суперечки та пропонувала шляхи їх 
подолання. 

В радянській історіографії історії конституційних 
демократів, з 1917 р. - партія Народної Свободи (ПНС) -
приділялося певної уваги, але акцент здебільшого робився на 
негативному в діяльності партії, а підходи були навантажені 
певною ідеологічною упередженістю. Серед невеликої кількості 
робіт можна виділити праці Л.Спіріна [14] та Н.Думової [13], в 
яких досить детально розглянуто проблеми виникнення та 
розвитку партії, її ідеології та тактики в 1917-1918 pp. Але акцент, 
здебільшого, робили на діяльності Центрального комітету партії. 
В сучасній українській історіографії зроблено спробу подолати ці 
"білі плями". Так М.Якупов присвятив своє дисертаційне 
дослідження історії кадетської партії в Україні [17]. 

Але багато питань - кількісний склад та динаміка 
організаційної структури, питання загальних засад ідеології, які 
робили можливим співробітництво кадетів з діячами українського 
національно-визвольного руху, а також ідеологічні розбіжності 
між ними - слабо висвітлені в історичній літературі [17, 19]. Поза 
увагою   залишилася   історія   і   регіональних   відділень   партії, 
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зокрема Харківського комітету. На деяких аспектах діяльності 
останнього і концентрується увага в даній статті. 

Нові підходи до вивчення процесів, які відбувалися в 
суспільстві революційної доби, та залучення нових джерел дає 
сьогодні можливість більш-менш об'єктивно відтворити картину 
минулого. 

Так, у 1996 році в Центральному архіві громадських 
об'єднань України було сформовано фонд № 268 - "Партія 
Народної Свободи (1917-1918 pp.)". Матеріали цього фонду 
висвітлюють діяльність Харківського міського та губернського 
комітетів загальноросійської партії конституційних демократів 
(кадетів). Найбільш цінними серед них є протоколи засідань 
відповідних відділень партії, де розкриваються невідомі факти з 
історії діяльності однієї з визначальних політичних сил того часу, і 
за допомогою яких можна відтворити еволюцію в поглядах 
членів одного з найбільших осередків цієї партії в Україні. 

*** 
Харків був великим культурним та торговельним центром. 

За кількістю вузів та театрів з ним не могло зрівнятися жодне 
губернське місто Росії, а кількість приказчиків майже удвічі 
перевищувала кількість робітників [14, 13-14]. Саме інтелігенція 
стала підґрунтям для поширення ідеології загальноросійської 
ліберальної партії конституційних демократів в Харкові. 

До зони дії харківських кадетів входило не тільки місто та 
губернія. Розуміючи неможливість керування всіма партійними 
справами з одного центру - Центрального Комітету партії Народної 
Свободи (ЦК ПНС), вирішили створити осередки, які б 
об'єднували декілька губерній. Згідно з розпорядженням ЦК ПНС 
№ 248 від 13 червня 1917 року, до зони впливу Харківського 
обласного комітету було віднесено Харківську, Воронезьку, 
Курську, Полтавську, Чернігівську та Катеринославську губернії [8, 
5]. Але, за рішенням Харківського обласного з'їзду, було 
виключено Чернігівську і замість неї включено Таврійську 
губернію [8, 7]. Остаточно розподіл відбувся за погодженням 
Харківського та Київського обласних комітетів у вересні 1917 р. 
[8,7]. 

Чисельність Харківського осередку партії на 12 березня 
дорівнювала близько 700 членів [7, 2]. Влітку 1917 року вона 
перевищила 3.600 членів, з яких 633 діяло поза межами Харкова і 

близько 3.000 у самому місті [9, 103зв.]. На травень 1918 року ця 
кількість скоротилася, але не набагато. На 17 травня 1918 р. 
членів Харківського обласного комітету було 3.205 [7, 36]. З 
іншого боку, треба відзначити, що тільки 400-500 членів приймали 
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більш-менш активну участь у партійному житті. Так, тільки біля 
500 членів прийшло на загальні збори міського комітету 19 
березня 1918 р. [5, 57], а в голосуванні по виборах комітету в 
травні 1918 року взяли участь лише 400 членів [5, 120-121]. 
Всього в "українських" відділеннях партії нараховувалося, на 
думку Гапонової, 7,5-8,0 тис. членів, а Якупов вважає, що ще 
менше [17, 9]. Тому можемо стверджувати, що Харківський 
комітет був одним з найбільших в Україні. 

Отже, по-перше, можемо зазначити, що головною базою 
Харківського обласного відділення партії Народної Свободи 
було місто Харків, а по-друге, що значного скорочення 
чисельності Харківського осередку ПНС протягом кінця 1917 - 
початку 1918 
року не відбулося. 

Муніципальна кампанія закінчилася для харківських 
кадетів з більш-менш позитивними результатами. На виборах в 
Харківську міську Думу у липні 1917 року конституційні 
демократи отримали 10 893 голоси з 80.776, що складало 13,5%. 
Це дало можливість мати в міській думі своє представництво у 
кількості 16 чоловік (9,103). Загалом в муніципальній кампанії 
кадети зібрали в містах України 83.288 або 7,9% голосів (15,90). 

Більш вдалими були для харківських кадетів вибори до 
Всеросійських Установчих зборів, які відбулися на початку 
листопада 1917 р. На цих виборах вони отримали 59600 або 5,1% 
від загальної кількості поданих голосів, і лише 400 голосів їм не 
вистачило для проведення свого кандидата до Установчих 
зборів [7, 103]. Це було більше, ніж отримали кадети в 
середньому по Україні - 4% [12, IV]. У виборах до 
Українських Установчих зборів партія участі не брала. 

Протягом року в харківському осередку кадетської партії 
(з весни 1917 до весни 1918 pp.) відбулося 8 загальних засідань: 12 
та 19 березня, 20 квітня, 15 та 21 травня, 16 листопада 1917 року; 
30 квітня та 19 травня 1918 р. [7, 36]. Більш-менш регулярно 
збиралися засідання Харківського обласного (губернського) та 
міського комітетів, на яких обговорювалися питання як 
практичного, так і загальнотеоретичного характеру. Важливе 
місце в структурі інтересів харківських кадетів займало 
національне питання та пов'язане з ним питання про форму 
державного устрою, причому як його теоретичний бік, так і 
практичне застосування щодо Росії та України. 

Так, вже на другому засіданні комітету 19 березня 1917 р. 
було заслухано доповідь професора М.Палієнка "Автономія і 
федералізм" [1, 2]. В ній він, зокрема, зазначив, що всесвітня 
історія не знає випадку розпаду єдиної держави на 
декілька 
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окремих держав, об'єднаних федеративним зв'язком. Зовсім з 
протилежних позицій виступив Доленко, який підняв питання про 
можливість перетворення України на самостійну (!) державу, яка 
входить до складу Росії на засадах федеративного устрою. Врешті-
решт не було знайдено певного рішення, й тому було 
запропоновано, що спочатку Комітет детально обговорить всі 
пропозиції з питань державного будівництва [7, 8]. 

2 травня 1917 р. на засіданні вже міського комітету ПНС (а 
треба зазначити, що за особистим складом міський та обласний 
комітети не дуже різнилися) було обговорено доповіді професорів 
М.Палієнка та М.Максименка про федеративні засади. Обидва 
доповідачі захищали переваги унітарної держави і пропонували 
надати широкої автономії окремим народностям Росії. В ході 
дискусії було висловлено різні думки. Так, Таубер та Палієнко 
віддали перевагу автономії, натомість, Іванов та Попов висунули 
на перше місце федеративні засади. Левінський закликав стати на 
позицію, проголошену в проекті ЦК ПНС, бо, на його думку, 
саме в цьому проекті принцип самовизначення націй найбільш 
витриманий і дозволяє зберегти культурні надбання "созданного 
именно объединением народностей России" в рамках збереження 
цілісності Російської держави. Ковалевський вніс пропозицію про 
факультативне розв'язання цього питання й запропонував 
віднести остаточне його вирішення на розгляд Установчих зборів 
Росії. Авшухов промовляв на захист ідеї великої єдиної Росії. 
Врешті-решт було прийнято постанову на користь принципу 
автономії [3, 33-ЗЗзв]. 

Як бачимо, на початку діяльності в Харківському комітеті 
ПНС питанню державного устрою приділялася значна увага, а 
підходи до його вирішення були майже протилежними. В таких 
умовах пункт автономії був, певною мірою, компромісним між 
прибічниками федерації та унітаристами. 

Іншого розвитку отримало розв'язання цього питання під 
час політичної боротьби - на практиці. Так, після проголошення І 
Універсалу Полтавський комітет ПНС видав відгук "По поводу 
действий Киевской Центральной Рады", де цей акт оцінено як 
такий, що проголошує відокремлення України від Росії як спробу 
збудувати нову незалежну державу. Раду названо "самозванним" 
та шовіністичним керівництвом, яке хоче посварити росіян та 
українців. А питання щодо долі України повинні, на думку 
авторів, вирішити Всеросійські Установчі збори [10, 1]. Що ж до 
самого Харківського комітету, то протоколи, безпосередньо, не 
містять в собі відношення до І Універсалу, але красномовним є 
той факт, що харківський комітет визнав правильним на засіданні 
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10 липня 1917 р. дії міністрів кадетів, які пішли з уряду на початку 
липня, а отже, підтримав позицію "правих" в ЦК і з українського 
питання [3, 92]. 

Після проголошення НІ Універсалом Центральної Ради 
Української Народної Республіки українське питання стало в 
центрі уваги кадетів України. III Універсал викликав негативну 
реакцію з їх боку. Так, Київський комітет випустив відозву "К 
Гражданам!". В ній зазначалось, що кадети не можуть за цим 
актом визнати державне значення та силу закону. Раду було 
звинувачено в тому, що вона передвирішила волю народів Росії і 
України, проголосивши Українську Республіку без рішення 
Установчих Зборів. У відозві з впевненістю проголошено, що 
ніби-то український виборець вирішить питання про свій устрій в 
умовах єднання з Росією [11, 1]. Було позначено позицію до 
Української Народної Республіки: кадети виступили проти цієї 
держави, - "за свободную автономную Украину в тесном 
единении со всей Россией" [11, 1зв.]. 

Схожу позицію зайняв і Харківський комітет. (До речі, 
позиції обох обласних комітетів було узгоджено, бо на початку 
листопада до Києва з Харкова було відправлено "телеграму та 
нарочитого" для з'ясування відношення Київського обласного 
комітету до Універсалу [3, 149]. На засіданні комітету 14 
листопада 1917 року було відзначено: "Оглашен 3-ій Универсал 
Украинской Центральной Рады. Постановлено предложить 
думской фракции по поводу универсала не признать Раду, 
протестовать против насильственного присоединения 
Харьковщины к Украине, признавая принцип автономии 
Украины" [3,149]. 

17 листопада 1917 р. голова комітету Д.Маклецов оголосив 
проект тез для внесення фракцією партії до Міської Думи з 
питання "об Универсале Украинской Рады" [3, 151]. Зміст цього 
проекту зводився до наступних положень: суверенітет визнається 
тільки за Всеросійськими Установчими зборами (п.1); скликання 
суверенних Українських Установчих зборів неприпустиме, бо це 
означає незалежність України від Росії (п.2); Українська 
Центральна Рада не є органом, що виражає інтереси всього 
населення краю (п.3); включення Харкова до складу України 
передчасно (п.4); III Універсал не є актом державного значення, 
обов'язковим для виконання (п.6) [6,9-10]. 

Ця позиція комітету суттєво не відрізнялася від позиції 
Київського комітету, а, отже, може вважатися типовою реакцією 
кадетів України на проголошення Української Народної 
Республіки. 
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Подальші події змусили кадетів змінити своє відношення до 
Українських Установчих зборів - було вирішено взяти участь у 
виборах. Мотивувалося це наступним чином: підтверджуючи своє 
негативне відношення до Української Центральної Ради, разом з 
тим визнавалося за можливе підтримати течії, які ведуть боротьбу 
з анархією та господарською розрухою й намагаються відтворити 
державний порядок, хоча суверенітету за Українськими 
Установчими зборами не визнавалося і вони розглядалися як 
обласний сейм [4, 127]. 

1 грудня 1917 р. було прийнято рішення про створення 
"Украинской Комиссии", яку очолив професор Н.Сумцов. 
Завданням її було, між іншим, розробити питання і скласти проект 
списку кадетів для участі в Українських Установчих зборах [З, 
153-153зв.]. Для погодження цього питання на "Краевое 
Совещание" до Києва було відправлено А.Коростишева. 
Відношення партії до державного устрою демонструє позиція 
щодо складання блоків на вибори до Українських Установчих 
зборів: було вирішено не йти (окрім указаних Всеросійським 
З'їздом) з тими, хто виступав за самостійну Україну та з тими, хто 
заперечував право України на автономію [3, 156зв.-158]. 8 грудня 
1917 р. вирішено включити до списку в кандидати до Українських 
Установчих зборів членів Центрального Комітету. Його очолив 
С.Кістяковський, а всього список включав 25 кандидатів від ПНС 
[3,160, 166зв.]. 

7 січня 1918 р. було обговорено проект тез виборчої 
платформи ПНС до Українських Установчих зборів, розробленої 
А.Маклєцовим. Загальні положення цієї платформи можна звести 
до наступного: 

1) зазначалося,    що партія завжди буде боротися проти 
централізму; 

2) створення федерації проголошувалося рухом назад, бо це 
загрожує "умалением государственной мощи и международного 
значения России", і в такому разі обласні розбіжності "затмят" 
ідею державної єдності; 

3) визнавалося за можливе створення обласної автономії з 
сеймом, коло повноважень якого вирішать Всеросійські Установчі 
збори; 

4) найкращим шляхом вирішення національного питання 
визнавалася не федерація, а культурне самоврядування; 

5) у   випадку,   якщо   федерація   буде   створена,   кадети 
залишають за собою право сприяти розвитку централістичних 
тенденцій [5, 5-5зв.]. 
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На засіданні 10 січня 1918 р. тези з незначними 
доповненнями було затверджено як програму для виборів до 
Українських Установчих зборів [5, 8-8зв.]. 

Ще раніше окремо було прийнято тези до програми з 
військових питань. В них зазначалося, що збройні сили Росії 
складають загальний для всієї держави організм (1), а 
комплектування їх за національною ознакою є небажаним (2) [2,19]. 

Більшовицька окупація та проголошення незалежності 
України суттєво змінили ситуацію. Після повернення до влади 
Центральної Ради в березні 1918 р. відбулися значні зміни в 
кадетській програмі. На засіданні Харківського міського комітету 
ПНС 14 квітня 1918 року було винесено на обговорення 
"Характеристику Положения ПНС на Украине и ее ближайшие 
задачи" [5, 73-75зв.]. В цій "характеристиці" єдність Російської 
держави проголошувалася одним з найдорожчих принципів партії 
(п.2). Було зазначено, що "стремление к воссоединению Украины 
с Россией не может не стать основным лозунгом партии на 
Украине" (п.4). Для цього передбачалося змінити тактику вибору 
союзників - проголошувалося за можливе зближення з тими 
силами, які відкидали принцип самостійності і виступали за 
зближення з Росією на засадах федерації (п.5). Партія обіцяла 
свою підтримку всім діям української влади, спрямованим на 
об'єднання України з Росією - чи то митна спілка, конфедерація, 
але в подальшому, сподівалися кадети, вона перетвориться на 
федерацію, ідея якої отримала тепер для партії свій дійсний зміст - 
протилежний тому, який їй надавався раніше, до відокремлення 
України від Росії (п.5) [б]. (Згадаємо доповіді Палієнка, - федерації 
створюються шляхом об'єднання суверенних держав). 

Таким чином, хоча і пропонувалося визнати існуюче 
становище - незалежність України, але стратегічною метою 
проголошувалася єдність Росії, для досягнення якої партія 
вважала за можливе перейти на позицію захисту ідеї створення 
федерації. 

Тактичними засобами досягнення поставленої мети було 
наступне: агітація шляхом "уєздного" слова та "печаті", виступи в 
органах самоврядування, різних товариствах, створення 
товариств, метою яких є зближення України з Росією (п.5(в)), 
сприяння поваленню більшовизму та створення національної 
влади в Росії (п.5(д)). Було поставлено завданням збільшити склад 
партії в Україні за рахунок представників різних національних 
груп, в т.ч. українців, які стоять на позиціях зближення України з 
Росією (п.7), й закликано членів партії в своїх виступах проявляти 
поважне відношення до української національності та культури й 
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не упадати до вульгарного українофобства (п.5(г)). Окремо 
пропонувалося обміркувати питання про участь кадетів у Раді при 
міністерстві по справах Великороси (п.6). 

Передбачалося також перейменувати ПНС, додавши до неї 
"на Украине", скликати загальноукраїнську конференцію, завести 
бібліотеку І українського питання та діловодство по українських 
справах, посилити особистий склад партії на Україні та 
переглянути програму партії і т.п. [5, 76-77]. 

На наступному засіданні комітету ПНС 21 квітня 1918 р. 
було обговорено запропоновану тактику дій партії в нових 
умовах. З головного питання - визнання незалежності України -
позиції членів комітету розійшлися. Так, група, до якої входили 
Ш.Степанов, Г.Литварьов, Іваницький та Є.Явченко, стояла на 
позиції неможливості визнання України державою. Степанов 
заявив, що головним завданням партії є захист "русской нации 
перед немцами, т.к. властью на Украине являются конечно они, а 
не украинцы" [5, 82зв.]. Литварьов зазначив, що не вважає 
можливим визнати Раду й "самостійну Україну", й захищав 
положення про єдність Росії [5, 82зв.-83]. Іваницький висловився, 
що визнання України є зрадою у відношенні до Росії [5, 82зв.|. 
Є.Явченко не виступав проти, але утримався, вважаючи, що 
"самостійність" - явище не тривале [5, 83зв.]. 

Інша група - А.Маклєцов, І.Гонтарєв та Н.Іванов -
заперечувала такий підхід і виступала за визнання незалежності 
України. Зокрема, Н.Іванов зазначив, що не визнавати незалежності 
України партія не може, бо це факт об'єктивний [5,83]. 

21 та 26 квітня під час обговорення тез деякі пункти було 
знято, деякі зазнали "косметичної" правки. Одноголосно, без 
заперечень, було прийнято пункти а), б), в), 3 тези - про "єдність" 
і тактичні кроки з її досягнення [5, 96]. 

Гетьманський переворот викликав неоднозначну реакцію 
серед харківських кадетів. Так, на засіданні комітету, що 
відбулося відразу після повалення Центральної Ради, доповідач 
Іванов зазначив, що партія не відповідає ні за які перевороти в 
Україні. А що стосується нового уряду, то кадети визнають його 
прийнятним, головним чином, завдяки його "русской 
ориентации", а проти інших пунктів його програми кадети будуть 
боротися [5, 101зв.]. Переворот було визнане логічним наслідком 
політики соціалістів, які "разложили" Росію і привели німців [5, 
104]. Негативну думку з приводу перевороту висловив Соболев, 
зауваживши, що кадети не можуть співчувати реставрації [5, 
105зв.]. З такою постановкою питання не погодився Таубер. Він 
висловився за те, що переворот потрібно вітати, бо він звільняє 
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від соціалізму, який в існуючих умовах вироджується в погром та 
розбій, тому всякий реакційний уряд краще, і' потрібно тільки 
утримувати реакцію від заходження занадто вправо [5, 106]. Отже, 
спираючись на документи, можемо твердити: 

- харківський комітет був одним з найбільших відділень 
ПНС в Україні і чисельність цього осередку протягом другої 
половини 1917 р.- травні 1918 р. залишалася майже незмінною; 

- в теоретичній та  практичній діяльності  Харківського 
осередку    партії    Народной    Свободи    розв'язання    питання 
державного устрою посідало одне з центральних місць; 

- у вирішенні   цього питання з самого початку існування 
комітету  чітко  визначилася   група,   яка  вважала   за   можливе 
застосування      принципів      федералізму      щодо      вирішення 
українського   питання,   але   значна   частина  так   і   не   зуміла 
позбавитися    централістичної    орієнтації        та    легковажила 
розв'язанням національного питання і йшла чітко у фарватері 
рішень Центрального комітету; 

 

- ідея   культурної   автономії,   на   позиціях   якої   стояв 
харківський комітет, була компромісом між федералістами та 
унітаристами, але компромісом на користь останніх, бо така 
автономія суттєво не змінювала становища України; 

- після проголошення незалежності України серед членів 
харківського комітету позначилося дві позиції щодо вирішення 
питання   державного   устрою:   представники   першої   вважали 
неможливим відійти від принципу "єдиної та неподільної" Росії; 
прихильники другої виступали за визнання незалежності України і 
перетворення Росії на федерацію, але робилося це з тактичних 
міркувань: стратегічною метою залишилася ідея "єдиної" Росії. 
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А.М. МАЛЕВАНЫЙ 
ИСТОРИЯ И ИСКУССТВО: К ВОПРОСУ О СООТНОШЕНИИ 

Чтобы правильно определить предмет исторической науки, 
следует прежде всего выяснить, что она изучает и как соотносится 
с другими науками и искусством. Тема данной статьи обусловлена 
тем обстоятельством, что многие ученые, начиная с античности и 
до наших дней, считают историю видом искусства. 

Как известно, древние греки смотрели на историю как на 
один из жанров художественной литературы. Поэтому 
покровительницей исторических сочинений и их авторов 
считалась муза Клио, сестрами которой были Мельпомена - муза 
трагедии, Терпсихора - танца и другие. Исторические сочинения 
напоминали художественные произведения, автор старался 
сделать изложение занимательным, чтобы вызвать 
неослабевающий интерес у читателя. Так написана знаменитая 
"История греко-персидских войн" "отца истории" Геродота. 

Однако уже в античной историографии наблюдаются две 
тенденции, противостоящие друг другу. Одно направление шло от 
Фукидида, автора "Истории Пелопоннесской войны" и Полибия, 
написавшего "Всемирную историю". Общее и главное у этих 
историков - выяснение причинной связи явлений [1]. Другое 
направление представлено Титом Ливием, создавшим 
многотомную "Историю от основания Рима". В предисловии он 
пишет, что поучительные примеры в истории для подражания и 
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избегания следует выбирать самые наглядные и убедительные, 
действующие не только на рассудок, но и на воображение. 
Главная задача историка, по мнению Ливия, не столько 
объяснять, сколько показать и впечатлить. А такая установка 
сближает историю и искусство. Можно смело утверждать, что 
римский историк был прежде всего художником, а лишь затем 
исследователем. 

По мнению Аристотеля, "поэзия говорит более об общем, 
история же - об единичном" ("Поэтика", 1451b). Искусство 
(например, трагедия) имитирует действия людей, история 
устанавливает факты. Главное различие между ними - различие 
между вымыслом и фактом (1459а). Философ считал, что историк не 
должен сознательно преследовать цель эмоционального 
воздействия на читателя. Это должно зависеть не от "искусства" 
историка, а от характера сообщаемых им фактов. И тем не менее 
Аристотель обосновал возможность тесного сотрудничества 
истории и поэзии. Он пишет, что если историк стремится к 
эмоциональному "потрясению" читателя, то следует "правду . 
факта" вставить в поэтический "контекст", например, в форму 

драмы [2]. 
Цицерон в диалоге "О законах" [1, 5] полагает, что в 

историческом повествовании "все направлено на то, чтобы 
сообщить правду", а в поэзии "большая часть - на то, чтобы 
доставить людям удовольствие". "Впрочем, - добавляет он, - и 
Геродот, отец истории... приводит бесчисленное множество 
сказаний", т.е. то, что относится к поэтическому искусству. 
Цицерон пытается также сочетать первую заповедь истории 
(установление истины факта) с искусством "волновать" читателя. 
Он проводит различие между "всеобщей" историей и "частной". 
Обилие фактов в первой мешает историку обращаться к эмоциям. 
Чтобы пробудить чувства, следует сосредоточиться на отдельном 
явлении, содержащемся в частной истории. Здесь можно 
прибегнуть к драматическому описанию [3]. 

Некоторые античные историки, например, Саллюстий 
Крисп, обогатили латинскую речь. Этот историк был также 
непревзойденным мастером портретного изображения 
исторических деятелей, причем изображения не только их 
внешности, но и духовного облика. А это под силу только 
большому художнику [4]. Мысли о взаимопроникновении истории 
и искусства содержатся в произведениях знаменитого римского 
ритора Квинтилиана, который писал, что "...история имеет 
определенную близость к поэзии и может рассматриваться как 
род поэмы  в прозе"  ("Наставление оратору".  II,  4,  2-3).  Он 
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полагает, что история может "обращаться к чувствам" и тем 
самым служить эффективным орудием привлечения интереса 
читателя. 

В эпоху Возрождения некоторые писатели и драматурги 
выразили свое отношение к миру истории в галерее созданных 
ими образов. В Англии на службу истории были поставлены 
поэзия и драма. Ф.Бэкон писал в 1605 г., что "поэзия... есть не что 
иное, как вымышленная история" [5]. В эту эпоху поэзия 
становится формой историописания, а история превращается в 
род поэзии. Живой интерес к истории в значительной мере 
обусловил расцвет английской исторической драмы в XVI в. 
Появляется ряд драм, посвященных жизни и деятельности 
королей, особенно Ричарда III. И историки, и драматурги 
интересуются фактами как следствием характеров, чувств, 
поступков действующих лиц [6].  Зачинателями 
драматизированной истории (исторические события 
представлены в драматической форме) были Томас Мор, 
написавший "Историю Ричарда III", и другие авторы. Но самым 
блестящим мастером драматизации исторических сюжетов был 
Уильям Шекспир. 

Для историков-гуманистов XVI в. в Англии и для 
драматургов того времени история приобретала смысл лишь как 
драма. Отсюда для тех и других возникла общность цели -
"оживить прошлое", "вдохнуть жизнь в героев". Они, конечно, 
использовали исторические источники. Известно, что Шекспир 
для своего "Ричарда III" и других драм знакомился с хрониками 
Холла и Холиншеда. Силой своего драматического таланта он 
сумел воссоздать историю Англии на протяжении столетия (конец 
XIV - конец XV вв.), подобно О.Бальзаку (см. ниже), лучше 
многих историков. По мнению шекспироведа М. А. Барга, 
история и драма в елизаветинской Англии так тесно 
переплетались, что установить жанр того или иного сочинения на 
исторический сюжет подчас- совершенно невозможно. 

Представление об истории как разновидности искусства 
разделялось европейскими учеными также в XVIII и XIX веках. 
Сходное мнение высказывал Вольтер в немецкой национально-
политической историографии [7]. Выдающийся немецкий историк 
Т.Моммзен даже считает, что "историк является, по-видимому, в 
большей степени художником, чем ученым" [8]. Французский 
писатель Анатоль Франс выражал убеждение, что история - не 
наука, она - искусство [9]. Его соотечественник А.Круазе писал, 
что история не настоящая наука, что в ней большое место 
занимает искусство [10]. 
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Ученые второй половины XX в. рассматривают более 
осторожно вопрос, является ли история искусством. Так, 
английской философ Ф.Хайек полагает, что история является "как 
наукой, так и искусством" [11]. А американский социолог 
А.Готшок наХ1 международном конгрессе историков в 
Стокгольме (1960 г.) определил историю "отчасти искусством, 
отчасти философией" [ 12]. 

Нет единого взгляда на этот вопрос и в советской 
историографии. "Что такое история? - вопрошает Л.Н. Гумилев. - 
Наука? Да, бесспорно. Искусство? Конечно, ибо древние греки 
среди девяти муз чтили Клио. Философия? В этом нет сомнения 
для всех знакомых с монистическим методом" [13]. Поэт 
Я.Смеляков возвышенно изрек: "Ремесло поэзии созданию 
истории подобно". 

Бесспорно, что у науки и искусства общим является то, что 
они, хотя и по-разному, отражают объективно существующий мир, 
влияют на сознание и психологию людей. Разница же между ними 
состоит в том, что наука прямо влияет на материальную основу 
жизни людей, изменяя ее, а искусство - лишь косвенно. Связь между 
ними также в том, что им присущи мечта и фантазия. Поэтому 
элементы искусства присутствуют в творческом труде талантливого 
историка, на что обратил внимание известный советский историк-
античник С.Л.Утченко [14]. 

Талантливые историки нередко создают художественные 
образы в исторических трудах. Вспомним яркую картину 
перехода от первобытно-общинного строя к образованию классов 
и государства, нарисованную Ф.Энгельсом в "Происхождении 
семьи, частной собственности и государства" монументальными 
образными штрихами: "Недаром высятся грозные стены вокруг 
новых укрепленных городов: в их рвах зияет могила родового 
строя, а их башни достигают уже цивилизации" [15]. Или 
изображение, созданное К.Марксом в "18 брюмера Луи 
Бонапарта", с глубокими теоретическими обобщениями и в то же 
время с огромной эмоциональной силой [16]. Об этой работе 
В.Либкнехт писал, что в ней "соединились негодующая суровость 
Тацита, убийственная шутка Ювенала и священный гнев Данте" 
[17]. Настоящий историк не может писать или читать лекции сухо, 
необразно. Следовательно, историческую науку и искусство 
сближает способность доставлять эстетическое наслаждение, 
вдохновлять, воздействовать на чувства, воображение. Их роль 
схожа в социальном и нравственном развитии, в патриотическом 
воспитании молодежи [18]. Уже отцы христианской церкви 
считали, что нет ничего сильнее проникновенного слова. Иоанн 
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Златоуст писал: "Это [слово] вместо лекарства, это вместо огня, 
это вместо железа. Нужно ли прижечь или отсечь, необходимо 
употребить слово. Если оно нисколько не подействует, то все 
прочее напрасно". 

Однако мы поддерживаем взгляд, согласно которому 
история и искусство - отличные друг от друга формы отражения 
действительности. У них различный предмет и метод ее познания. 
Различие в последнем: изучение происходящего историк начинает 
с анализа источника. Его задача: дать объективно верное 
изображение исторического процесса, исключая всякий вымысел 
(увы, не всегда так бывает}). Живописец, композитор, драматург, 
писатель дают художественно-образное воспроизведение 
действительности. Искусство отражает ее не в логических 
понятиях, как наука, а в художественных образах. В отличие от 
историка, художник свободно использует вымысел, изменяя даже 
исторические факты [19]. 

Если историческая наука пытается, главным образом, 
познать законы исторического процесса (возможность этого 
оспаривается некоторыми учеными), то искусство главной 
задачей имеет эстетическое отображение внутреннего, духовного 
мира человека и условий его жизни. Н.Г.Чернышевский считал, 
что "единственным коренным предметом, единственным 
содержанием поэзии является человеческая жизнь" [20]. Развивая 
эту мысль, М.Горький был убежден, что "материалом 
художественной литературы служит человек" и предлагал 
называть литературу "человековедением" [21]. 

Следует признать (хотя это и задевает честолюбие 
историков), что иногда художественное произведение изображает 
человека и его эпоху более наглядно и убедительно, чем 
исторический труд. В качестве примеров можно назвать трагедии 
Эсхила, Софокла, Эврипида, комедии Аристофана. А 
относительно романов О.Бальзака Ф.Энгельс писал: "...я даже в 
смысле экономических деталей узнал [из них] больше..., чем из 
книг всех специалистов - историков, экономистов, статистиков 
этого периода, вместе взятых" [22]. В наше время мы также 
являемся свидетелями того, что литераторы опережают историков 
в осмыслении важнейших проблем исторического развития, 
носители искусства вторгаются в историографические лакуны. 
Достаточно назвать имена хотя бы А.Бека, О.Гончара, 
Д.Гранина, В.Дудинцева, А.Приставкина, А.Рыбакова, 
А.Твардовского, М.Шатрова, Б.Можаева, В. Гроссмана. 
В.Белова, А.Платонова и других. Это о них корреспондент 
английской гааеты "Гардиан" Мартин Уокер высказался в том 
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смысле, что "советские драматурги и писатели - непризнанные 
историки" [23]. А В.Ю.Мельниченко справедливо пишет, что в 
годы застоя в СССР творческий и моральный потенциал 
художников слова оказался более значительным, более смелым в 
раскрытии замалчиваемых тем, чем у историков [24]. 

Итак, историческое сочинение иногда стоит близко к 
произведению искусства, но не является таковым. История и 
искусство - союзники, но не сестры. Поэтому, ратуя за 
художественную выразительность в исторических трудах, мы 
согласны с теми исследователями, которые отвергают стремление 
некоторых теоретиков отождествить историю и искусство [25]. 
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СФ.ОРЛЯНСКИЙ 
ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИЧЕСКОГО ПОЗНАНИЯ: К 

ИСТОРИОГРАФИИ ВОПРОСА 

Нелегкие дни переживает отечественная историческая 
наука. С одной стороны, современный мир вступает в новую 
цивилизацию (постиндустриальную, информационную). 
"Человечество, - констатирует Э.М. Андреев, - приближается к 
рубежу столетий в ситуации углубления кризиса традиционных 
форм мышления и действия, блокирующих способность людей 
понять прошлое, овладеть настоящим и предвидеть последствия 
своей деятельности в будущем" [1, 89]. Естественно, историческая 
наука в методологическом плане должна быть готовой к таким 
переменам. 

С другой стороны, в самой отечественной исторической 
науке идет интенсивный поиск новой теории, способствующей 
обобщению и осмыслению конкретных фактов, поиск новых 
подходов и методов изучения прошлого. Однако не все здесь идет 
гладко. Вице-президент АН Украины П.П. Толочко на вопрос 
корреспондента еженедельника "Киевские новости" об оценке 
состояния современной исторической науки в Украине ответил: 
"Такой, доведенной до абсурда идеологизации, до такого 
беспрецедентного по масштабам мифотворчества, такой 
откровенной фальсификации, как сегодня, не было никогда" [2]. 
Из конъюнктурных соображений, отмечает Толочко, 
выдумывается все, что угодно: что украинцы, например, ведут 
свой род от каменного века, что вся индоевропейская культура -
это наша культура, что греческая Троя - это не что иное, как село 
Троещина близ Днепра. 

Кстати, М. Грушевский в статье "Історія й її соціально-
виховуюче значення" писал: "Зовсім не бажано нашій країні 
дістати покоління національних нарцисів, хвалькуватих і 
самозалюблених, до затрати всякої об'єктивності" [3, 186]. 
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Настоящая статья представляет собой историографические 
заметки, посвященные работам, опубликованным в отечественной 
и российской периодике последних лет. 

Прежде всего следует указать на активную роль ряда 
российских исторических журналов - "Новая и новейшая 
история" и "Вопросы истории", в первую очередь, в организации 
обсуждения насущных проблем исторической науки: первый в 
двух номерах поместил ряд публикаций на тему: "Методо-
логические поиски в современной исторической науке" (1993, № 
№ 3 и 4): Н.И.Смоленский "О разработке теоретических проблем 
исторической науки", В.И.Кузищин "О некоторых 
принципиальных положениях методологии истории", 
К.В.Хвостова "К вопросу об историческом познании" и др.; 
второй - провел "круглый стол" "Актуальные проблемы теории 
истории" (1994, №6). 

В октябре 1993 г. состоялась международная научная 
конференция "Историческое познание: традиции и новации", в 
которой приняли участие и украинские ученые: В.И.Воловик 
(Запорожье "Интегрирующий принцип социального познания"), 
С.М.Кудейко, Е.В.Дьякова (Харьков "Проблема национально-
культурного возрождения: на материалах украинской 
историографии"), Ю.А.Немченко (Одесса "Проблема социальной 
революции в истории индустриальной цивилизации: опыт 
нетрадиционного подхода") и др. 

Теперь остановимся на тех работах, которые, на наш 
взгляд, внесли наибольший вклад в развитие теории и 
методологии исторической науки. Питер Доорн (Норвегия) сумел 
удачно суммировать те вопросы, вокруг которых идут споры в 
мировой исторической науке: 

- о природе собственно истории; 
- о количественных и качественных подходах в изучении 

прошлого; 
- об источниках исторической и других наук; 
- об обобщении и объяснении исторических фактов; 
- о наблюдении и интерпретации; 
- об уникальном и универсальном; 
- о "рыхлости" гуманитарных и "точности" естественных 

наук и др. [4, 88]. 
Сколько существует история как наука, столько и идут 

споры вокруг вопроса о том, что же такое история? Идут эти 
споры и сегодня. Х. Ортега-и-Гассет в статье "История как 
система" пишет: "Человеческое существование есть прежде всего 
перечень убеждений человека. Именно они лежат в основании 
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нашей жизни... Именно они конституируют человека" [5, 79]. К. 
Ясперс, определяя смысл и предназначение истории, пишет, что 
"можно стремиться и к единой обобщающей картине мира; в ее 
целостности тогда выявляется наличие различных культурных 
сфер и их развитие; они рассматриваются отдельно и во 
взаимодействии, постигается их общность в постановке 
смысловых проблем и возможность их взаимопонимания; и, 
наконец, разрабатывается некое смысловое единство, в котором 
все это многообразие обретает свое место" [6, 12]. К.В.Хвостова 
конкретизирует: "Многообразие его (прошлого. - СО.) 
диахронных и синхронных проявлений" [7, 61]. 

О смысле истории, как и К.Ясперс, говорит и И.Ионов, 
отмечая, что поиск этого смысла "сопряжен с осознанным и 
активным воздействием историка на объект познания, который 
оказывается результатом методологически обоснованной 
процедуры конструирования" [8, 111-112]. Очевидно, автор этой 
цитаты имел в виду уровень методологической подготовленности 
исследователя, от чего действительно зависит степень его 
воздействия на объект познания. 

Весьма плодотворную мысль о предназначении истории, 
особенно в такие периоды, как нынешний, высказал в своей статье 
"У сліпого все легко віднять" Г.Гончарук , который отмечает, что 
история является основным духовным фактором, влияющим на 
формирование гражданских качеств личности. 

Познание прошлого, полагает И.Д.Ковальченко, имеет 
две взаимосвязанных задачи: 

первая - показ того, "как это было" в реальной 
действительности; 

вторая - объяснение того, "почему было так, а не иначе" [9,10]. 
Историк не должен высказывать свое сожаление о том, 

почему историческое развитие пошло тем, а не иным путем. 
Г.В.Плеханов критикует теорию Н.К.Михайловского об 
историческом прогрессе за то, что тот высказывает свое 
неодобрение тем, что история пошла не так, как ему хотелось бы 
[10, 563]. О недопустимости подмены историком реального 
прошлого своим, воображаемым, писал и И.Кант: "Писать 
историю, исходя из идеи о том, каким должен быть обычный ход 
вещей, если бы он совершался сообразно некоторым разумным 
целям, представляется странным и нелепым намерением; кажется, 
что с такой целью можно создать только роман" [11, 21]. 

Каждый, занимающийся изучением прошлого, должен 
опираться на какую-то теоретическую концепцию. Без такой 
концепции,    т.е.     без     определенного     системного     видения, 
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невозможно работать с документами, невозможно осуществлять 
их критический анализ, короче - невозможна никакая 
историческая наука. Геродот исходил из той идеи (философии 
истории), что на ход истории решающее влияние оказывают 
сильные мира сего; Плутарх в своих "Сравнительных 
жизнеописаниях" исходил из концепции цикличности истории. 
Исходя из всего этого, американский историк В.Лебедев ставит 
так вопрос: "А можно ли написать историю" как она была на 
самом деле?" Коллингвуд в своей книге "Идея истории" тоже так 
поставил вопрос и ответил: можно, если ее - историю - будут 
писать люди с теми же мыслями и чувствами, что и те, которые 
жили в описываемую эпоху. Одним словом, Лебедев делает такой 
вывод в конце своей статьи: написать единственную историю, 
"как она была на самом деле" - нельзя [12,142]. 

Единственную историю написать нельзя, но несколько, 
касающихся одного и того же сюжета, можно, принимая во 
внимание то обстоятельство, что "включенность человека как 
общественного существа (историка тем более. - СО.) в социальные 
процессы не может не сказаться на характере социального 
познания" [13, 33]. Каждый исследователь опирается на "свою" 
теорию (концепцию) - будь то материалистическое понимание 
истории или историческая концепция школы "Анналов", теория 
всеобщей социальной истории или культурная антропология. 
Опираясь на "свою" теорию, исследователь дает и "свою 
интерпретацию тех или иных событий прошлого. Так, Ипполит 
Тэн считал Великую Французскую революцию прямо-таки 
чудовищем, а Кропоткин и Жорес считали ее благом. Сегодня 
речь идет о теоретическом плюрализме, о множестве исторических 
теорий, с помощью которых и ведутся исторические 
исследования. Такие направления социального познания, как 
герменевтика, психоанализ, структурализм, феноменология, 
заключают в себе огромные методологические возможности для 
успешного исследования реальной действительности, в т.ч. и 
духовно-нравственных и ментальных характеристик народов 
изучаемых эпох. Кстати, на последнем, XVIII Международном 
конгрессе исторических наук в Монреале (1995 г.) одной из 
главных тем была проблема "Человек в истории". 

М.П.Шубина подняла в этой связи довольно интересный 
вопрос о субъективном смысле в историческом познании. 
Понятие "субъективный смысл" ввел в оборот М.Вебер, выявляя 
специфику исторического знания по сравнению с естественно-
научным. Дело в том, что человеческий мир, изучаемый 
историей, - это не только мир объективности (явления, события, 
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процессы), но также и мир действующих субъектов (намерения, 
желания и пристрастия людей). Однако историки, как правило, мало 
берут это во внимание в своей исследовательской практике [14, 240). 
Мощным средством мотивации человеческой деятельности является 
вера, о роли которой Э.Гуссерль писал следующее: "Та или иная 
нация, то или иное человеческое сообщество живут и творят в 
полноте силы, когда их ведет вера в себя, удерживающая их на этом 
подъеме, - вера в прекрасный и благой смысл их культурной жизни; 
когда они, таким образом, живут не просто так, но перед лицом 
того, что представляется им великим, и находит удовлетворение, 
постоянно продвигаясь вперед в осуществлении подлинных и 
возвышенных ценностей" [15,111]. 

По вопросу о необходимости общеисторической теории 
имеются две точки зрения: первая: "Историку необходима теория, 
но теория, не отрывающаяся от исторической почвы" [16, 12]; и 
вторая: "Общая теория исторического процесса необходима, но 
лишь в качестве философии истории" [17, 75-76]. 

Рассмотрев эти точки зрения, Н.И.Смоленский приходит к 
выводу: общеисторическая теория (философия истории) и 
возможна, и необходима; она "в состоянии в качестве главной 
своей задачи выразить общую логику и направленность 
исторического процесса, определить стадии (ступени, этапы) 
этого процесса, выявить движущие факторы, определяющие его 
характер на каждой из этих стадий" [18, 78]. В приведенной выше 
цитате, собственно, изложены конкретные функции любой 
общеисторической теории. 

Принципиальными положениями "своей" теории, т.е. той, 
которая взята на вооружение исследователем, он как бы 
"пронизывает" и те источники, которые он использует, работая 
над данной темой, и те выводы и обобщения, к которым он -
исследователь - приходит. Довольно убедительно об этом 
говорится во введении к монографии А.В.Бойко - через чьи 
интересы "пропускали" историческую реальность одной и той же 
эпохи такие известные исследователи, как Н.Полонская-
Василенко и Е.И.Дружинина: первая - через интересы 
украинского народа, вторая - через интересы российского 
государства [19, 7]. 

Свою позицию по этому вопросу четко изложил и 
Я.Грицак: "Спосіб, в який історик пише правилами історичного 
аналізу, він тією чи іншою мірою відображає політичний і 
культурний контекст епохи... Кожна історія неминуче несе на собі 
відбиток живої особистості автора, верстви, нації, доби, до яких 
він належить" [20,8]. 
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Важнейшей теоретико-методологической проблемой 
исторической науки является проблема соотношения политики и 
истории. Сложилось мнение у многих ученых, что истории от 
политики никуда не уйти. Так, Б.Кроче утверждал, что история 
является, но сути своей, своеобразным течением общественной 
мысли. А известный американский историк Ч.Бирд прямо 
говорил: "История. Да это кот, которого тянут за хвост туда, куда 
он меньше всего хочет идти". 

Тогда напрашивается вопрос: а нужно ли истории вообще-
то "убегать" от политики? В.В.Согрин считает, что не нужно, да и 
невозможно. "Представляется, - отмечает этот автор, - что 
взаимодействие историографии, с одной стороны, и идеологии и 
политики, с другой, неустранимо" [21, 3]. Необходимо, продолжал 
он, в исследовательской работе осуществлять с политическими и 
идеологическими "вызовами" критически мысленный диалог. 
Диалог, а не прямо конъюнктурное "подыгрывание" находящейся 
в данный момент "партии власти": Вчера руководствовался в 
качестве общеисторической теории идеями Ленина, сегодня -
Донцова, завтра... В этом плане весьма показательной является 
позиция президента АН Украины Б.Е.Патона, который в 
интервью корреспонденту газеты "День" сказал: "Я не 
перевертыш. Считаю, что историю нельзя переписывать" [22]. 

Крупным вкладом в дальнейшее развитие теоретико-
методологических основ исторической науки явилась публикация 
фундаментального труда Эрнста Трельча "Историзм и его 
проблемы" (М., 1994). Любопытно, что во второй половине XIX 
в. наблюдался, как и сегодня в историографии стран СНГ, кризис 
исторического мышления - удары следовали один за другим: 
К.Маркс и его последователи медленно разрушали привычную 
картину истории; Ф.Ницше упорно разбивал скрижали 
привычных ценностей; Б.Кроче выступал со своими идеями и т.д. 
Причем Трельч считает, что это был кризис не истории как науки, 
а ее философии (впрочем, как и сейчас). В монографии имеется 
специальная глава "История и теория познания", в которой автор 
дает определение выдвинутого им понятия "универсальная история": 
это "свободное от иллюзий критическое исследование фактов и 
тщательная конструкция исторического развития" [23,530]. 

В 1994 г. в Днепропетровске была защищена кандидатская 
диссертация Т.Талько "Історизм як філософсько-світоглядна 
проблема (історико-філософський аналіз", в которой автор 
утверждает, что историзм выступает в качестве способа 
категоризации явлений и процессов исследуемого периода [24, 3]. 
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Уместно здесь остановиться и на других понятиях 
теоретико-методологического характера. Одна из книг 
Г.Померанца "Выход из транса" (М., 1995) содержит главу "Роль 
масштабов времени и пространства в моделировании 
исторического процесса". В этой главе приводятся рассуждения 
И.Канта об этих масштабах: масштаб мал - на передний край 
выступают случайности или незначительные, несущественные 
события, масштаб крупный - выдвигаются на первое место уже 
более значительные, существенного характера явления и 
процессы, т.е. меняется, как пишет в своей статье М.В.Ильин, 
уровень темпоральности. При метаисторическом уровне его 
шкала размечается уже не событиями и периодами, а целыми 
переходами от одних качественных характеристик к другим; 
мелкие же факты истории как бы уходят в тень [25, 56]. В качестве 
таких фундаментальных характеристик, согласно которым и 
происходит структурная группировка социума, В.Миронов 
предлагает власть и собственность. 

В советский период основной упор делался только на 
общие закономерности, что приводило к их фетишизации, к 
"обезлюдиванию" работ исследователей, к превращению их в 
сухие схемы социально-экономического и политического 
развития. В.И.Овсянников напоминает о значимости в жизни 
народов особенного и единичного, их влиянии на формирование 
общих процессов [26, 81]. В этом же плане высказывается и 
Л.В.Корчевина. Она подняла вопрос о пределах творческих 
поисков историка: внешних - социально-политических условий и 
господствующей идеологии и внутренних, имманентно присущих 
истории как научной дисциплине, - познании социального бытия 
за чертой настоящего, которая постоянно сдвигается [27, 244]. 

Мы говорили ранее о временных и пространственных 
масштабах в истории. В.Миллер пишет о несовпадении 
исторического времени с хронологическим. Историки, отмечает 
он, все чаще приходят к выводу о том, что XX век, по существу, 
начался с 1914 г., т.е. с первой мировой войны. Вряд ли бы 
случилась и российская революция, не будь этой войны. Кстати, и 
Дж.Кеннан (американская историческая школа), и Кристофер 
Ситон-Уотсон (английская историческая школа) полагают, что 
отражение первой мировой войны в судьбах человечества 
является более глубоким и значительным, чем было принято 
считать ранее. В.Мальков (российская историческая школа) 
считает, что именно с первой мировой войны и началась 
трансформация взглядов на вещи, убеждения и ценности, 
происходит становление совершенно новой парадигмы [28, 14]. 
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Оригинальную мысль о революции как таковой высказал 
М.Гефтер: "Когда мы говорим о революции, не может не встать 
вопрос о том, как ее остановить и кто может ее остановить... Ее 
самотворящесть настолько неумолимо переходит в 
самопожирание, что вопрос о том, как ее остановить, становится 
коренным" [29, 11]. Остановить - значит выдвинуть 
соответствующую альтернативу революции. 

И еще один вопрос теоретико-методологического 
характера - о формационном и цивилизационном подходах в 
изучении прошлого. К.М.Кантор считает, что эти подходы не 
исключают, а дополняют друг друга [30, 20]. "Прогресс в 
истории, - пишет А.М.Ковалев, - это не только переход от одной 
общественной формации к другой, но и развитие многоединства 
исторического процесса посредством утверждения и смены 
различных цивилизаций" [31, 99]. 

И в заключение поставим так вопрос: каким же должно 
быть наше отношение к традициям и новациям в историческом 
познании? А.С.Колесников справедливо считает, что от "ответа 
на этот вопрос зависит и полнота процессов передачи духовных 
ценностей, и уяснение их конституирующей роли в становлении 
способов мышления и исторического объяснения" [32, 229]. В 
порядке обновления методологии истории этот автор предлагает 
осуществить овладение новыми исследовательскими методами; 
отказ от конфронтационного рассмотрения историко-научного 
развития, от дилеммы материализм - идеализм и пр.; отход от 
одномерности, переход к "теоретическому плюрализму"; 
расширение предметной области в истории, включение для 
исторической науки тем времени, пространства, ментальности и 
т.п.; интеграцию и ассимиляцию положительного содержания 
зарубежной историографии А.Тойнби, Дж.Коллингвуда, 
Ф.Броделя и др.; развитие историко-социологических и историко-
антропологических исследований и др. 

Проведение научных конференций, посвященных 
обсуждению актуальных проблем теории и методологии истории, 
публикация соответствующих статей в нашем единственном 
отечественном историческом журнале, принципиальная критика 
тех публикаций в периодической печати, которые 
фальсифицируют наше прошлое, - все это будет способствовать 
более быстрому преодолению того кризиса, в котором сейчас 
находится наша отечественная историография. 
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М.Н. БЕССОНОВА 
ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ КАК ПОЛИТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

В ДЕМОКРАТИЧЕСКОМ ОБЩЕСТВЕ 

Общественное мнение представляет собой сложное 
духовно-практическое образование и поэтому является предметом 
изучения различных наук: философии, истории, социальной 
психологии, социологии. Каждая из этих отраслей знания изучает 
отдельные аспекты  этого социального  феномена.  Однако  все 
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теоретические и прикладные исследования прежде всего 
начинаются с определения - что же подразумевается под понятием 
"общественное мнение". 

Считается, что сам термин "общественное мнение" 
(буквальный перевод словосочетания "public opinion") появился в 
Англии. В своей работе "Общественное мнение: История и 
современность. " Горшков М.К. приводит данные, что впервые это 
словосочетание было употреблено английским писателем и 
государственным деятелем Д. Солсбери в XII в. для обозначения 
моральной поддержки парламента со стороны населения страны 
[3, 160]. Из Англии это выражение стало проникать в другие 
страны и с конца XVIII в. становится общепринятым [6, 242]. 

Общественное мнение - исторически сложившееся явление, 
и поэтому содержание этого понятия обязательно следует 
соразмерять с конкретной эпохой, спецификой государства, 
политических институтов и политики как таковой в тот или иной 
период, в той или иной стране. По мере развития цивилизации 
меняются экономические, социальные, политические, технические 
и другие условия формирования общественного мнения. Вместе с 
тем изменяется его статус в жизни общества, изменяется его роль, 
усложняются функции, расширяется сфера его влияния. Более 
того, содержание понятия "общественное мнение" зависит и от 
содержания понятия "общественность" в конкретном обществе в 
конкретную эпоху. 

Так, французские исследователи П.Бурдье и П.Шампань 
считают, что под термином "общественное мнение" во Франции 
XVIII в. подразумевались публичные выражения личных мнений 
ограниченной, но довольно значительной части населения, 
которая, обладая большим экономическим и культурным 
капиталом, претендовала на участие в управлении и намеревалась 
воздействовать на политиков с помощью "общественной" прессы. 
В XIX в. публично выраженные мнения "социальной элиты" 
превращаются, под воздействием демократических взглядов, в 
народное мнение. И появление новой представительной системы 
правления приводит к тому, что элита, состоящая из избранных 
представителей, считает себя естественной выразительницей 
интересов "народа" и рассматривает свои мнения как выражение 
общих интересов [1, 217-218]. 

Почти полностью понятие "общественное мнение" стало 
совпадать с содержанием лишь недавно, ибо современное 
понимание термина "общественность" предполагает прежде всего 
наличие сформировавшегося гражданского общества, в котором 
существуют каналы свободного распространения  информации, 

Культурологічний вісник Нижньої Наддніпрянщини 

механизмы согласования интересов, свободного цивилизованного 
столкновения различных точек зрения, споров, дискуссий. 

В системе политических отношений роль общественного 
мнения определяется характером власти. Если при тоталитаризме 
власть стремится к подавлению и контролю над общественным 
мнением, то при демократическом правлении - ищет в нем 
поддержки, и оно является одной из форм контроля за 
соблюдением основных принципов демократии. 

В рамках современной европейской цивилизации понятие 
"общественное мнение" наделено двумя различными смыслами: с 
одной стороны, — это совокупное суждение, разделяемое 
различными социальными общностями по поводу тех или иных 
событий, явлений действительности, с другой - это политический 
институт, который эффективно участвует в осуществлении власти, 
представляя собой один из признанных, узаконенных механизмов, 
участвующих в процессе принятия решений на всех уровнях жизни 
общества [4, 214]. 

В силу этого актуальным является не просто констатация 
существования общественного мнения по тем или иным вопросам, 
но и всестороннее изучение сущности понятия "общественное 
мнение", степени влияния на различные стороны жизни общества, 
способы, каналы и механизмы его формирования, выражения и 
функционирования. 

Прикладные исследования общественного мнения впервые 
начали проводиться в США в связи с необходимостью получения 
объективной информации по проблемам рынка и политическим 
вопросам, особенно связанным с выборами. Одним из важнейших 
средств   изучения   общественного   мнения   является   институт 
опросов, существующий в его нынешнем виде с 30-х гг. XX в. 
Опросы, превратившиеся в наши дни в настоящую "индустрию", 
охватывают все стороны общественно-политической жизни США - 
от изучения реакции отдельных групп населения на те или иные 
программы в рамках небольших административных единиц до 
выяснения     отношения     всего     населения     к     различным 
правительственным   акциям   внутри-   и   внешнеполитического 
характера. В Западной Европе и США сложилась устойчивая 
традиция проведения опросов, своеобразный "опросный бизнес". 
Самая    известная    организация    -    Американский    институт 
общественного мнения, или Институт Гэллапа, который работает с 
1935 г. и еженедельно проводит опросы. В 1947 г. была создана 
Американская ассоциация исследователей общественного мнения. 
С 1957 функционирует Роуперовский научно-исследовательский 
совет по публикуемым опросам. В 1963 г. была создана служба 
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Л.Харриса по проведению общенациональных опросов, 
результаты которых два раза в неделю публикуются в более чем 
250 американских газетах. С 1975 г. действует некоммерческая 
организация "Public agenda foundation", основанная 
Д.Янкелевичем и С.В.Эвансом. В конце 70-х - начале 80-х 
наблюдается заметный приток в "опросный бизнес" ведущих 
американских газет и телевизионных компаний, которые сами 
проводят опросы [8, 421]. В Западной Европе изучение 
общественного мнения проводится национальными службами 
(например, Французское общество социальных исследований и 
опросов), компаниями, а также общеевропейскими учреждениями. 
Начало теоретических исследований общественного мнения 
связывают с именем французского социолога Г.Тарда. 
Возникновение этого явления он обосновывал действием психи-
ческого механизма подражания, на основе которого строятся 
человеческие взаимоотношения, происходит передача убеждений, 
намерений, верований [9,83]. В одной из работ Тарда ("Общественное 
мнение и толпа") утверждается, что этот феномен общественной 
жизни порожден "публикой", а основой для возникновения мнений 
является чисто духовный процесс, общение [6,242]. 

Одновременно зарождается и политологическое 
направление в исследовании общественного мнения, которое 
было связано с работами А.Лоуэла и У.Липмана. В их работах 
были сформулированы основные проблемы этого социального 
явления: формы выражения, соотношение мнений большинства и 
меньшинства, границы компетентности, сферы влияния. 
У.Липман в своем исследовании (работа называлась 
"Общественное мнение" и впервые была издана в 1922 г.) говорит 
об ограниченности общественного мнения, которую он видел в 
неспособности "среднего человека" осознать свои интересы, в 
широком использовании материалов прессы, информация 
которой неполна или искажена. В силу этого общественное 
мнение не может адекватно отражать происходящие события. Так 
как в критических ситуациях оно может оказаться ошибочным, 
Липман считает, что общественность не должна влиять на 
деятельность правительства, ибо такое влияние опасно. Для 
обоснования этого вывода он вводит понятие "стереотип", 
которое обозначает схематизированный образ социального 
объекта или события, обладающий значительной устойчивостью 
и играющий значительную роль в формировании общественного 
мнения по тем или иным вопросам [9, 84]. 

Современные западные ученые разрабатывают широкий 
спектр   проблем,   изучающих   общественное   мнение,   которое 
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отражает все стороны жизни общества. Остановимся лишь на 
политологическом направлении. 

В политической сфере общественное мнение представляет 
взгляды населения на политическую жизнь и на политический 
курс правительства. Эти взгляды включают в себя: 1) основные 
критерии оценок целей политики и действий правительства; 2) 
отношение населения к конкретным политическим программам, 
политическим лидерам и партиям; 3) восприятие гражданами 
политических событий; 4) их надежды на будущее [10, 177]. 

В современном обществоведении Запада общественное 
мнение часто трактуется исключительно широко. Так, 
американский социолог А.Монрое понимает его как "сово-
купность распространяемых среди населения индивидуальных 
предпочтений" или как "сумму или агрегацию частных мнений 
относительно какого-либо конкретного вопроса или 
совокупности вопросов" [7, 11]. Другой американский иссле-
дователь Б.Коэн трактует это понятие как общий суммарный 
результат взаимодействия всех компонентов, из которых 
складывается активность американской общественности в сфере 
политики, то есть берется в том виде, в котором эта активность 
проявляется на уровне массового общественного сознания [7, 10]. 

Важным моментом в рассмотрении понятия "общественное 
мнение" является его соотношение с понятием "общественность". 
Так, английские политологи Т.Куолтер и Дж.Робертс считают 
общественное мнение - мнением общественности [7, 11]. Понятие 
"общественность" обычно указывает на наличие у составляющих 
её индивидов общепризнанных норм и их принадлежность к 
какой-либо социальной общности. Согласно мнению Робертса, 
общественное мнение - результат социального взаимодействия 
групп и отдельных индивидов, причем это мнение только по 
общественно значимым и государственным вопросам, таким как 
политика, проводимая правительством, выборы, международные 
отношения. Мнения, выражаемые тем или иным правительством, 
не являются общественным мнением [7, 12]. 

Американские политологи Ш.Кегли и Э.Витткопф, 
анализируя механизмы вовлечения общественности в политику, 
пишут, что американские политики действуют от имени всего 
американского народа. При этом они "как сами оказывают 
влияние на мнение народа, так и испытывают на себе влияние со 
стороны общественного мнения, групп, представляющих 
различные интересы, а также средств массовой коммуникации" [7, 
10]. 
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Проблеме    взаимодействия    общественного    мнения    и 
политической элиты посвящена одна из работ Т.Ризз-Каппена. Он 
отмечает,    что    наиболее   распространенными    являются    две 
концепции,      рассматривающие      взаимовлияние      массового 
общественного   мнения   и   элиты.   Первая   из   этих  концепций 
подтверждает воздействие общественного мнения на элиту (т.е. 
влияние осуществляется "снизу вверх"). Вторая, наоборот, - элита 
формирует общественное мнение (т.е. влияние "сверху - вниз") 
[14, 480]. Т.Ризз-Каппен считает, что обе эти концепции имеют 
свои недостатки. Во-первых, они рассматривают общественное 
мнение и элиту как нечто единое, тогда как одни категории 
населения могут поддаваться правительственной пропаганде, а 
другие - активно сопротивляться попыткам влияния на них извне. 
Более    того,    сама    элита    также    неоднородна.    Во-вторых, 
упрощенное видение процессов влияния "сверху - вниз" и "снизу - 
вверх" не учитывает то, что общественное мнение может влиять 
на  процесс  формирования  политики  разными  способами   на 
разных   стадиях.    Общественность    может    влиять   тем,    что 
воздействует на процессы формирования различных блоков и 
коалиций в самой элите, и общественное мнение при этом может 
усиливать  или  ослаблять  положение  тех  или  иных  деятелей 
правящей    верхушки   [14,   482].    Т.Ризз-Каппен   на   примере 
политической системы четырех стран, таких как США, Франция, 
Германия и Япония,   показывает, что различия в политических 
учреждениях, политических курсах и социальной структуре влекут 
за   собой    и    различия    во    взаимовлиянии    широких    масс 

общественности и элиты. 
По мнению Ш.Кегли и Э.Витткопфа, "на социальную 

структуру в целом и на поведение в ее рамках отдельных 
индивидов большое влияние оказывает политическая культура 
общества" [7, 11]. Под "политической культурой" понимают 
комплекс тех элементов и феноменов общественного сознания, 
которые связаны с общественно-политическими институтами и 
политическими процессами и оказывают значительное влияние на 
формы, формирование, функционирование и развитие 
государственных и политических институтов, а также на 
политическое поведение широких масс населения [2, 177]. 
Политические системы многих стран Запада можно признать 
устоявшимися, со сложившейся спецификой и традициями. 
Особенности политической культуры каждой страны коренятся в 
политической системе, при этом складываются различные 
механизмы воздействия общественности на формирование и 
осуществление внутренней и внешней политики. 
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В   качестве   примера,   наиболее   четко   характеризующего 
разнообразие способов  участия  общественности  в  политической 
деятельности и реагирования её на те или иные события жизни в 
форме общественного мнения, может служить политическая система 
США. Американский исследователь Б.Коэн считает, что именно 
"политической системой определяются возможности, ограничения, а 
также механизмы и каналы, благодаря которым неправительственные 
участники политического процесса могут участвовать в процессе 
формирования      политики"       [7, 35]. Этой      цели      служат 
общенациональные      политические      партии,      многочисленные 
общественные    организации     (профессиональные,     молодежные, 
женские и др.). Степень сопричастия к политической жизни различна: 
граждане могут быть членами так называемых общественных групп 
("communal groups"), комитетов политического участия ("political 
action committes"), групп, нацеленных на решение каких-то отдельных 
задач ("interest groups") [10, 206]. Американцы активно участвуют в 
политической жизни (так, считается, что 60-70% населения США 
интересуются  политикой,      и   проявляется  это   в   чтении   газет, 
просмотре телепередач и, главное, в участии в выборах [10, 206]. 
Особое значение имеет институт лобби, а также группы давления, 
нацеленные на мобилизацию и привлечение внимания общественного 
мнения к тем или иным политическим проблемам [10, 370]. 

В связи с тем, что различные слои населения в разной 
степени интересуются политикой, американский исследователь 
Р.Леверинг   выделяет   четыре   фактора,   которые   влияют   на 
восприятие    американцами    политических    событий    и,    как 
следствие, на их участие в формировании общественного мнения. 
Это      уровень      образования,      этническая      и      партийная 
принадлежность, ориентация на определенные средства массовой 
коммуникации и так называемые "конкретные события" [7, 67]. 
Эта особенность дала возможность Т.Ризз-Каппену  разделить 
общественное  мнение,  которое  является  для  групп  давлений 
одним из рычагов воздействия на органы власти,    по степени 
вовлечённости общественности в политическую жизнь на три 
основные группы.  К первой группе он относит "mass public 
opinion" (общественное мнение вообще), ко второй - "attentiv 
public"    (включает    ту    часть    общественности,    у    которой 
сформирован общий  интерес к политике)  и  к третьей-''issue 
publics"   (часть   общественности,   которую   интересуют   лишь 
отдельные специфические проблемы) [14, 482]. 

Уже упомянутые группы давления привлекают своей 
деятельностью не только политиков, но и ученых. Как считает 
В.Хьюз,     группы давления  (или  их  ещё  называют группами 

71 



Культурологічний вісник Нижньої Наддніпрянщини 

специальных интересов) "являются легко отождествляемыми 
сегментами населения в целом, члены которых разделяют общие 
установки и ориентации в отношении политического процесса" [5, 
88]. Группы давления, стремясь обеспечить широкую поддержку 
декларируемым ими целям, апеллируют к обществу в целом. Но, 
так как они формируются на основе общих социально-
экономических интересов, а также на основе традиционных 
национальных привязанностей, общественность часто 
недоверчиво относится к их попыткам решить свои частные 
интересы. Поэтому группам давления удаётся достигать цели в тех 
случаях, когда свои интересы они представляют в качестве 
всеобщих (особенно четко это проявляется во внешней политике, 
когда к общественному мнению страны апеллируют для защиты 
национальных интересов). 

Характеризуя общественное мнение как особый 
политический институт, политологи выделяют ряд функций, 
которые выполняются им в обществе. Это: 1) оценочная (выражает и 
поддерживает те ценности, которые приняты в обществе); 2) 
познавательная (помогает воспринимать ту часть информации, 
которая наиболее актуальна в данный момент); 3) защитная 
(помогает отдельной личности адаптироваться в обществе); 4) 
утилитарная (способствует выработке механизмов достижения 
компромиссов в обществе) и другие функции [12, 78-79]. 

Особо следует выделить контрольную функцию, благодаря 
которой общественное мнение играет очень важную роль в 
обществе. Для современной политической жизни западных стран 
традиционным стало то, что претенденты на различные посты и 
уже избранные официальные лица строго следят за проявлением 
общественного мнения, дабы соотносить с ним свою 
деятельность. Контрольные качества общественного мнения 
используются для влияния на политический курс. Для этой цели 
служат так называемые "нелегитимные средства" ("non-legislative 
tools"), а именно: конференции, собрания, организация дискуссий, 
главная цель которых - привлечь мнение общественности, 
внимание представителей иностранных государств, чтобы 
изменить представление о той или иной проблеме и добиться от 
законодательных и исполнительных властей принятия 
приемлемого решения [11, 338]. 

Общественное мнение считается гарантом демократических 
свобод и, если речь идет о международной политике, защиты 
национальных интересов и авторитета страны на 
внешнеполитической арене (примером может служить всё 
увеличивающаяся роль общественного мнения в политической 
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жизни  США  и  усиление  давления   его   на   президента  после 
событий во Вьетнаме и Уотергейте [13, 296]. 

Большую роль играет общественное мнение в выборах. 
Именно выборы дают возможность четко проследить внутри- и 
внешнеполитические ориентации населения. Немаловажное 
значение имеет и степень доступности информации, благодаря 
которой возникает интерес общественности к той или иной 
проблеме и формируется общественное мнение (однако эти 
аспекты, связанные с возникновением и функционированием 
этого явления, требуют более детального рассмотрения). 

В целом, исследование общественного мнения, несмотря на 
наличие уже вполне разработанной теоретической базы, остается 
актуальным для западных общественных наук. Это связано с тем, 
что общественное мнение является не только отражением 
действительности массовым сознанием, но и весьма действенным 
политическим институтом, который выступает одним из 
регуляторов общественно-политической жизни в демократических 
обществах. Поэтому результаты исследований все чаще несут в 
себе практические рекомендации политикам и государственным 
деятелям. 
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МОВОЗНАВСТВО І ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО 

Н.А. ГРОЗОВСЬКА 
СЕМАНТИКА І СИМВОЛІКА РИТУАЛЬНОЇ АТРИБУТИКИ 

СЕРЕДНЬОНАДДНІПРЯНСЬКОГО ВЕСІЛЬНОГО ОБРЯДУ 

В умовах відродження національної державності, 
об'єктивного відтворення національної історії, цілком зрозуміло, 
зростає науковий інтерес до етнокультурної спадщини 
українського народу, складовою частиною якої є весільні звичаї 
та обряди. 

Однією з актуальних проблем мовознавчої науки є 
проблема етнолінгвістичного дослідження регіональної обрядової 
лексики (термінології). Під термінологією слід усвідомлювати 
лексику, яка обслуговує сферу народної культури - обряди, звичаї, 
вірування. 

Весільний обряд, як один з найбільш яскравих зразків 
традиційної духовної культури, складається із різного роду 
компонентів. У структурі обряду поєднуються символи, що мають 
глибокі значення та найрізноманітніше матеріальне втілення: 
слово, предмет, дію, жест тощо. 

Обрядові терміни доповнюють, уточнюють, розкривають 
зміст конкретного обряду, ритуальної дії, несуть символічні 
заряди, обумовлені функціональним призначенням, виглядом 
предмета, співвіднесеністю з міфологічними уяленнями реалій. 
Сюди належать різноманітні атрибути рослинного походження 
(обрядове дерево, жито, калина, барвінок і т.д.), вироби з матерії 
(рушники, хустки, пояси), предмети домашнього вжитку (діжа, 
віник, помело, ложки, віко, лопата і т.д.). 

Характерною особливістю всіх ритуальних предметів є те, 
що вони, використовуючись у весільному обряді, не позначаються 
спеціальними обрядовими термінами. Це лексеми, що за своїм 
обрядовим призначенням називають реалії, утворені на основі 
загальновживаної та діалектної лексики. 

Обрядова атрибутика, крім загального семантичного 
значення, несе в собі конкретну магічну символіку: оберігати від 
пристріту, намови, злих сил; багатство, добробут; молодість, 
радість. 

Предмети-символи вказують на дохристиянські вірування 
українського народу і мають своє давнє коріння. 
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Дерево, як і весь рослинний світ, у весільному обряді -
джерело       традиційних       символів,       найпоширеніший       і 
найхарактерніший для всіх східних слов'ян рослинний символ. 

Прикрашене верхів'я дерева чи гілка - символ дівочої краси, 
молодості, чесності. Він формально поєднується із зафіксованою 
реалією - червоною стрічкою в косі молодої. 

На території середньонаддніпрянського регіону цей символ 
поширений з відповідними обрядовими номінаціями: весільне 
гільце, гильце, вільце, вильце. 

Мотивацію цих назв можна пояснити, звернувши увагу на 
такі ознаки: частину дерева, з якої воно виготовляється, процес 
його прикрашання. 

Враховуючи те, що найчастіше для прикрашання гільця 
брали гілку дерева, можна зробити посилання на те, що лексеми 
гільце, гильце утворилися за допомогою суфікса -ьсе- від гілка, 
гілочка (Грінч.І, 285). 

Паралельно з номінаціями гільце, гильце. як було 
зазначено вище, побутують у середньонаддніпрянському 
весільному обряді назви вильце, вільце. Автори "Етимологічного 
словника української мови" вбачають у цих назвах процес 
змішування слів "вити" і "гільце". Так, вислів типу "вити вильце", 
очевидно, походить від "вити гільце" (ЕСУМ І, 376). 

За припущенням О.Гури, ці терміни - вильце, вільце - є 
похідними від кореня -ви-, оскільки процес приготування, 
прикрашання весільного дерева має назву "віти", "вити". 

Як вказувалося раніше, автори "Етимологічного словника 
української мови" прийшли до висновку, що назва типу вильце -
результат поєднання словосполучення "вити гільце", то це, у свою 
чергу, не заперечує того, що термін вильце є похідним від -ви-. 

Саме весільне дерево несе в собі багато символів. 
Дослідники весільної обрядовості відносно символіки 

прикрашеного дерева висловлювали свої точки зору. М.Сумцов 
вважав, що воно є символом дерева життя, символом дівочої 
краси, показує початок, розквіт нового життя, заміжжя. В.Іванов 
віддавав перевагу думці, що весільне дерево - символ світового 
дерева. В.Борисенко та В.Бойко вказували на те, що це дерево 
життя. Н.Здоровега вбачала в ньому пережитки тотемістичної 
віри. О.Правдюк дотримувався думки, що весільне дерево - це 
символ родинного щастя, краси, молодості. 

В силу символічного значення - уособлення щастя, 
молодості, краси, дівоцтва - обрядове дерево в основному було 
атрибутом нареченої, прикрашалося в батьківській домівці 
напередодні весілля, на дівич-вечорі. Весільна реалія зі сторони 
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нареченого, можливо, більш пізнішого походження, і 
прикрашалася у відповідності за аналогією до дерева нареченої. 
Хотілося б зазначити, що за ритуально-символічними діями 
весільне дерево молодого дещо іншого призначення: гільце 
привозили до молодої, коли мали забирати її в дім молодого. 

Отже, традиція використання прикрашеного дерева дуже 
давня, сягає праслов'янського періоду. Тобто, семантика цього 
знака має за основу образ "світового дерева", та як локальні 
варіанти воно може позначати дерево життя, дерево родючості, 
дерево кохання, дерево молодості, дерево пізнання і т.ін. 

Таким чином, розглянувши традиційні номінації для 
позначення обрядового дерева в середньонаддніпрянському 
весільному обряді (весільне гільце, весільне гильце, весільне 
вильце, весільне вільце), хотілося б відзначити, що всі вони 
обумовлені мотиваційними ознаками, етнічними, культурними та 
побутовими процесами. 

Серед деяких рослинних реалій можна виділити такі, які 
функціонують в обряді самостійно. До таких реалій належать 
калина - символ дівочої краси, молодості, незайманості. 

У весільному обряді середньонаддніпрянського регіону 
термін і реалія калина мають дещо різні значення: 

а) рослина   -   символ,   який   уособлює   незайманість, 
цнотливість: на столі протягом усього весілля стояла пляшка, 
затикана калиною; 

б) предмет - реалія в обрядовому прикрашанні весільного 
хліба. 

Багатофункціональне обрядове навантаження властиве 
багатьом реаліям обрядового походження. Витоки культу рослин, 
безпосередньо, пояснюються міфологічними уявленнями людей. 

Вживання у весільному обряді зерна для обсипання 
молодих характерне для всіх слов'янських народів: це настільки 
важлива дія весільного ритуалу, що без неї ні великороси, ні 
малороси не здійснюють шлюбного бенкету. Для Середньої 
Наддніпрянщини характерний звичай обсипання молодих зерном 
(просом, пшеницею, вівсом, житом) до і після вінчання, при 
випроводжанні та зустрічі весільного поїзда, при відправленні 
молодих до комори та ін. Основна мета обсипання молодого 
подружжя зерном - зробити їх багатими, здоровими, запобігти від 
пристріту, розвити сили для дітонародження. (У релігійно-
міфологічному значенні обсипання молодих зерном аналогічне 
обрядовому покриванню та вмиванню їх водою). 

В основному, у значенні номінацій реалій-символів, які 
використовуються     для     обсипання     молодих,      вживається 
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фітонімічна лексика. Слід зазначити, що в деяких описах весіль на 
території Середньої Наддніпрянщини зустрічається спеціальний 
термін збірного характеру - мішанина. Мотивацію поданої 
одиниці можна вивести з лексеми змішувати - зсипати (овес, 
цукерки, гроші, горіхи), з'єднувати разом що-небудь, готуючи 
суміш або розчин (СУМ III, 627; Грінч. ІІ, 434). 

Характерною особливістю обсипання молодих зерном є 
наявність кожуха, одягнутого хутром наверх виконавцем обряду. 
Символіка хутра аналогічна символіці зерна: багатство, 
плодючість, сімейне щастя. 

На думку М.Сумцова, "...хутро і зерно так близько стоять 
одне до одного в обряді, як в природі хмара і дощ". О.Потебня 
пояснює використання кожуха в обряді як пізнє і правдиве 
співвіднесення з тим, що "мохнатий" - значить багатий. 

З традиційним предметом-символом пов'язані важливі 
моменти обряду: на кожусі відбувалося благословіння нареченої, 
нареченого, обох молодих, мати зустрічала та випроводжала 
молодих у вивернутому кожусі, садовили молодих на кожух під 
час посаду, щоб жили дружно, були здоровими та багатими, мати 
зустрічає свиту нареченого у вивернутому кожусі - хоче зятя 
налякать. Такі пояснення, очевидно, носять суто суб'єктивний 
характер, але в цілому відтворюють основну тенденцію обрядової 
символіки цієї реалії - побажання молодому подружжю 
щасливого, міцного сімейного життя в добрі та злагоді. 

Аналогічні обрядові призначення таких предметів 
повсякденного вжитку, як діжа, віко, що часто використовуються 
у весільних ритуалах, уособлюючи собою магічні предмети, що 
близько стоять до сонця, як і весільний коровай. 

Тому не випадково діжу піднімають до стелі, стукають нею, 
намагаються оббити глину (це своєрідна прикмета, що молоді 
мають бути багатими), виносять на подвір'я, носять на руках і 
співають пісень. 

Навколо діжі дружко або мати обводили молодого перед 
від'їздом до молодої. Це символізувало щасливий шлюб та 
багатство молодої сім'ї. Як загальновживана назва, діжа - низька 
широка дерев'яна діжка, в якій готують тісто на хліб (СУМ II, 301; 
Грінч. І, 390). 

Варто б зазначити, що деякі предмети домашнього вжитку, 
ткані речі, в обряді виконували не тільки обрядові функції, а й 
несли в собі ритуально-магічну направленість. Ці предмети 
передаються загальновживаними та діалектними лексемами: 
рушник, хустка, весільний прапор (хлак). ціпок, свічка, шабля. 
меч, рогач, ложки, кочерга, помело та ін. 
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Обрядовими символами міцного союзу, щасливого 
сімейного життя молодого подружжя виступають в обряді 
середньонаддніпрянського регіону такі реалії: рушник, хустка, дві 
ложки та пляшки, зв'язані між собою червоною стрічкою. Ці 
перераховані лексеми набувають обрядової семантики, 
функціонуючи у весільному ритуалі. 

Досить різноманітна символічна палітра виробів, які 
застосовуються в обряді із захисною (магічною) метою. Це 
забезпечення позитивного початку - багатства, щастя; це реалії 
відзнакового характеру, які виділяють весільних персонажів і 
показують вдалий кінець обрядової дії чи дій. 

Доречно б вказати на те, що значна кількість предметів 
символічно багатозначні, тобто є носіями декількох обрядових 
значень. 

Так, рушник і хустка - найпоширеніші весільні атрибути -
використовуються в обряді Середньої Наддніпрянщини скрізь і до 
того ж в декількох реаліях: 

1) в значенні весільних подарунків; 
2) у складі приданого нареченої; 

 

3) у   значенні   прикраси,   якою   прибирають   домівки, 
готуючись до весілля як у молодої, так і в молодого; 

4) як     предмет,  в  якому  зосереджена  магічна сила  (у 
весільних обрядах символіка рушника поєднується з символікою 
води як найчистішої стихії і має здатність очищувальної сили): 
дружко заводить молоду за хусточку до столу; виводить молодих 
із-за   столу   за   кінчик   хустинки;   молодим   зв'язували   руки 
рушником під час вінчання та хустинкою в день заручин; наречену 
покривають хустинкою і т.п. 

5) як    знак    спеціального    обрядового    повноваження, 
весільного старосту, дружків, свах перев'язували рушниками та 
хустками. 

Із цієї групи реалій, які становлять атрибути відзнакового 
характеру, можна виділити предмети, що позначаються 
спеціальними термінами: весільний прапор, флаг, хлак, корогва. 
Весільний прапор, флаг, хлак вивішувалися другого дня весілля на 
видному місці в знак того, що в цій господі відбулося весілля. З 
корогвою весільні гості проводили післявесільні обряди. 

Поліфункціональні та полісемантичні всі реалії, що 
використовуються у весільному обряді середньонаддніпрянського 
регіону. Так, брат зустрічає молодого з палкою, кийком, кілком. 
ціпком, макогоном, їздить на коні, де кінь - палиця. 

Багатозначна символіка шаблі й меча. Ці предмети у 
відповідності з прямим значенням "холодна зброя" виступають у 
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ролі ритуальної зброї:   під час продажі нареченої братові в руки 
дають шаблю (дерев'яну) або палку. 

До того ж, шабля символізує обрядовий атрибут захисного 
характеру у свиті нареченого: в руках світилка тримає шаблю, меч 
- букет засохлих васильків, зв'язаних докупи, і в середині 
встромлена свічка (Грінч.ІІ, 421). Для території Середньої 
Наддніпрянщини цей атрибут характерний для побутування з 
такими номінаціями: світильник, світильно. Світильник -
прикрашена свічка, яку світилка тримає на весіллі (СУМ IX, 89; 
Грінч.ІУ, 109). 

Мотивацію зазначених термінів можна проаналізувати, 
виходячи з предмета, який безпосередньо входив до складу цього 
атрибуту - свічки, яка світилася. Захисним атрибутом у 
світильнику був хрест. 

Як атрибут очищувальної та охоронної сили, свічка 
використовується протягом усього весільного церемоніалу: під 
час приготування основного весільного хліба - короваю свічкою 
світили в печі; на посаді перед молодими горіло дві свічки, щоб 
світлим було їхнє життя; при вінчанні молоді тримали по свічці. 

Отже, предмети побутового характеру широко подані і 
використовуються у весільному обряді Середньої 
Наддніпрянщини. Вони мають додатковий символічний підтекст, 
а номінації, які називають ці реалії, набувають обрядової 
семантики. 

В основному, весільна атрибутика різноманітна і 
багатопланова. В її використанні втілені давні уявлення слов'ян 
про магічну силу природи і предметів, що оточують людину. На ці 
предмети, з плином часу, наклали свій відбиток пізніші вірування і 
традиції. Специфіка ритуальних предметів та їх номінація 
грунтується на тому, що, використовуючи побутові реалії і 
лексеми загальновживаного характеру, в обряді ВОРСИ наділені 
характерними ознаками весільних реалій і термінів 
поліфункціональністю, полісемантичністю, полісимволічністю. 
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В. О.  КРАВЧЕНКО 
БАЛАДНІ МОТИВИ ТА ІНТОНАЦІЇ В ІСТОРИКО-ПОБУТОВОМУ 

ТВОРІ Т.ШЕВЧЕНКА "ХУСТИНА" (1847) 
Багаторівневий системно-жанровий підхід до розгляду 

баладної творчості Т.Шевченка відкриває простір для вивчення 
тонкощів і парадигм його художніх текстів, індивідуально-
авторських відкриттів, дозволяє глибше побачити в інтегративних 
тенденціях розвитку української поезії жанрові процеси. Можна 
простежити "морфологію"  жанру, конкретні його типологічні 
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зближення, довести творчі заслуги Шевченка у перенесенні жанру 
і жанрового різновиду від статичних до динамічних категорій, які 
набувають все новіших змістових особливостей. 

Вже відзначалося, що модифікації балади представлені в 
творчості Шевченка у внутрішньожанровому і міжжанровому 
типах. 

"Переходові", "змішані", "інтегровані" жанрові різновиди 
руйнують уніфіковану жанрову рубрикацію, розширюють 
баладну систему поета, викликають природне прагнення 
сучасного дослідника - охарактеризувати поліфонічність 
Шевченкового жанру, смисловно розпростореного, з його 
невпинним рухом, невичерпним осягненням невідомого, 
нюансуванням текстових варіацій. 

Складність виявлення баладних елементів у поемах 
Шевченка, на нашу думку, зумовлена такими факторами, як 
посилення реалістичного струменя, великий текстуальний простір, 
що розмиває "баладність" у структурі цілого твору, наявність 
психологічної вмотивованості вчинків персонажів, витіснення на 
другий план баладної "фресковості". 

Але попри епізодичність вияву баладних ознак і елементів, 
при послідовному аналізі поем можемо виділити такі з них: 
наявність баладного змісту; присутність трагедійно-драматичного 
звучання, що, на відміну від аналогічного в поезіях, є локальним, 
його залежність від інтенсивного розвитку сюжету, динамічності 
дії і, меншою мірою, загрунтованість на емоційній відкритості 
ліричних героїв; деякі структурно-композиційні аспекти: часто 
монологізована мова, за допомогою якої відтворюються варіації 
типологічного стану героїв, відсутність фокусування детальних 
описів, органічна єдність частини і цілого у змалюванні подій. 

Багатогранна поетична спадщина Шевченка 
характеризується не просто жанровим багатством, а й такими 
нюансами взаємопроникнення різножанрових елементів у межах 
одного твору, такою організацією окремих фрагментів у 
неподільне ціле, що мас свій внутрішній лад у їх розташуванні і 
тяжінні один до одного, наділеному доцентровою енергією. 

Шкала творчих новацій Шевченка вельми широка за 
кількістю і оригінальна за якістю, у якій складно співіснують 
(пересікаючись, перетікаючи) фрагменти, елементи, ознаки різних 
жанрів. 

Взаємопроникнення, взаємодія жанрів історичної думи, 
історичної балади, історичної пісні й історичної поеми визначили 
особливості ліро-епічних історико-героїчних поем "Іван Підкова" 
(1839)  та  "Гамалія"  (1842),   історико-побутових   "Невольник" 
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(1845) та "Хустина" (1847), соціально-етологічних "Варнак" 
(1848), "Марина" (1848), побутово-етологічних "Титарівна" 
(1848), "Петрусь" (1850). Тут жанрові ознаки поеми змагаються з 
елементами балади. Твори увібрали в себе дух історичного 
оптимізму, романтичний пафос визвольної боротьби, епічність 
полотна і драматичний спосіб зображення складності подій і доль 
героїв, ліричне бачення філософії життя і національні ідеї. 

Деякі літературознавці (Ненадкевич Є., Нудьга Г., 
Чижевський Д., Коцюбинська М.) визначають жанр "Хустини" як 
балада. М.Коцюбинська вважає, що цей твір, як і вірш "Ой не 
п'ються пива-меди", побудований "на основі пісенного мотиву" 
[1, 94]. Ф.Колесса вказує, що "сильний відгомін" народних пісень 
відчувається в описі війська [2, 60-62]. Г.Нудьга підводить 
підсумок: "Це все так, але ж маємо справу тільки з використанням 
окремих мотивів народних пісень у баладах, що за своїм ідейно-
мистецьким характером є зовсім оригінальним твором" [3, 119]. 

У 12-ти томному виданні творів Т.Шевченка визначається 
жанр "Хустини" як поема. Є.Кирилюк, В.Бородін, Т.Комаринець 
називають твір невеличкою поемою і стверджують, що ліричне 
начало в ній цілком підпорядковане епічному, ніде воно не 
заявляє про себе відверто, тому відносити такий твір, на їх думку, 
до суто ліричних жанрів навряд чи можна. Ф.Пустова називає 
твір віршованим оповіданням. 

Народнопісенний характер твору, що відчувається в 
поетичній мові і в ритміко-евфонічній формі, надає твору рис 
баладного жанру. Хоча твір акцентує більше дію, а не описи, має 
поширену оповідальну частину. Ще І.Франко звернув увагу на те, 
що Т.Шевченко пише поезії, зовні схожі на балади, але "чисто 
баладовий тон у них глухне і тихшає супроти голосних нот 
психологічного і соціального аналізу" [4, 92]. Жанр фольклорного 
походження під дією реалістичного напряму зазнає змін, стає 
основою виникнення нового поетичного різновиду, в якому 
баладні елементи все ж не втрачають аксиологічності, цінності. 
Поет прагне до якісно нового відображення психології людини, 
станів її душі, і це позначилося на всіх образотворчих елементах 
його ліричних творів. Розкриваючи внутрішній світ людини, 
Шевченко акцентує на її зв'язках із зовнішнім світом - 
соціальними обставинами. 

Таким чином, Т.Шевченко творчо збагачує складні зв'язки 
з окремими мотивами й образами народних пісень для смислового 
наповнення твору, в який "вклав свою концепцію художнього 
бачення світу" [5,120]. 
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Ю.Івакін зараховує "епічний вірш баладного типу до 
історико-побутових поезій" [6, 194]. 

В основі сюжету ліро-епічної поеми історико-побутового 
змісту "Хустина" лежить трагічна доля закоханих наймитів-сиріт, 
героїчна загибель козака. Композиційно твір складається із трьох 
частин. У першій частині автор своєрідно модифікує розповідь 
про велике кохання "безталанної" дівчини і козака-сироти. Як і у 
баладах, з метою збагачення контактів конкретного і загального 
власні імена героїв замінює знеособленими назвами - "сирота", 
"неборак", "безталанна", "сірома"... Почуття героїв автор 
передає у традиційно фольклорному дусі: 

Неборак, як голуб, з нею, З 
безталанною своєю, Од 
зіроньки до зіроньки Сидять 
собі у вдівоньки. Сидять собі, 
розмовляють, Пречистої 
дожидають [7, 44]. 

Інтимізують розповідь зменшувально-пестливі форми слів 
(зіроньки, вдівоньки) смисловий повтор (сидять собі). 

Трагічна приреченість героїв, як і у баладі, зразу ж 
помітна: народнопісенний початок-роздум поданий у формі 
риторичних запитань (чи то на те божа воля?/ Чи така її доля?), 
герої-сироти, що виросли в наймах, "без роду, без племені", місце 
їх зустрічей - "у вдівоньки". На "Пречисту" вони мають 
побратися: 

Пречистої дожидають. 
Трагізм ситуації автор поглиблює вже наступним іронічно-

незавершеним: "Дождалися...", що рівнозначне "Не побрались!" 
Мріям молодих здійснитися не судилось, бо оголосили військовий 
похід. Замість довгожданого весілля хлопець вирушає на війну, 
"на веселля": 

На веселе погуляння, 
На кроваве залицяння. 

Ці рядки "концентрують зловісний зміст слова "весілля", як 
образу кровавої битви за символікою народної пісні" [8, 142]. 

З Чигирина 
По всій славній Україні 
Заревли великі дзвони... 

"Відтворення звучання дзвонів у Шевченка передує 
початку самої дії. Дзвони ведуть читача в атмосферу подій, 
причому, як правило, урочистих подій, про які поет розказує з 
пафосом, піднесенням" [9,45]. 
84 

Культурологічний вісник Нижньої Наддніпрянщини 

Драматично напружена картина проводу війська в похід 
нагадує народну пісню, її ніжно-журливий тон допомагає 
передати весь трагізм ситуації. У похід вирушали "у неділеньку" -
у святий день, "ранесенько". Як і у піснях, вдова проводжає 
єдиного сина, сестра - брата, "а сірому сиротина". Двічі 
повторюється у поемі число "три": "три поля, три милі", що 
символізує тут прощання без надії на зустріч. 

Мотив безмежної туги, викликаний розставанням з 
рідними, поєднаний з урочистою піднесеністю, адже герой твору 
на перший план ставить не особисті інтереси - тихе родинне 
щастя, а суспільні: добровільно йде до війська, щоб захистити 
рідний край. На згадку дівчина дарує своєму козакові "шиту 
шовками хустину". Гнітючими передчуттями сповнені рядки 
твору про довгі роки чекання коханого з війська. Монологічне 
мовлення, введене до поеми, допомагає передати збудження 
героїні, її душевні муки: 

Вернулася, журилася, 
На шлях битий дивилася. 
Квітчалася, прибиралась, 
Що день божий сподівалась. 
А в неділеньку ходила 
Виглядати на могилу. 

Емоційно-змістове навантаження зосереджує автор на 
дієслівному ряді (вернулася, журилася, дивилася, квітчалася і ін.), 
щоб передати безжалісний плин часу, ущільнити хронотоп. Так 
закінчується друга частина поеми. 

Аксиологічну цінність, виразність має сила дівочого 
кохання, його глибина. Але в основі своїй це кохання трагічне, і 
трагізм інтегрує поему і баладну специфіку твору. 

Народнопісенний символ хустини в мікроконтексті твору 
асоціюється зі смертю, він теж посилює трагізм і служить 
жанровому типологічному зближенню. 

Третя частина поеми починається символічним числом 
троїчності, що є символом кінця невідомості. Перед нами 
урочисто-трагічна картина: довгожданий козак повернувся 
додому, але він мертвий. Оперування символічно-трагічним 
образом троїчності (три літа, три війська, три рушниці-гаківниці, 
три самопали) драматизує дію. "Будова цього опису напрочуд 
майстерна. Зразу широчезний горизонт - аж три війська; за третім 
жалобний похід, труна, полковник, осаули; наша увага 
звужується, ми добачаємо чимраз менші деталі, яких не бачили 
вперед, обіймаючи оком велику масу. Осаули несуть зброю, ми 
бачимо на панцирі сліди рубання, на всій зброї засохлу кров; 
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серед того походу йде кінь без їздця, ми бачимо на ньому 
порожнє сідло, а на тім сідлі хустину, дрібнесеньку річ, та 
рівночасно таку, в котру поет чарами свого слова вложив усю 
трагіку цього козака, що лежить у домовині, і ще одної живої 
людини - дівчини, що вишивала цю хустину, що надіялася бачити 
в ній символ свого щастя, символ шлюбу з любим козаком, а 
тепер бачить символ слави козацької - смерті в обороні рідного 
краю" [10, 70]. 

Головна увага поета зосереджена на особистій долі 
персонажів, але Шевченко проектує її на дуже широку модель -
героїчний дух народу в минулому. 

Твір не має нічого незвичайного, надприродного, що 
неодмінно має бути присутнім у баладі. Почуття молодих людей 
зображені в реальному плані, без гіперболізації, смерть козака 
відтворена теж як природне явище - він загинув у бою. До того ж 
ліричний струмінь у "Хустині" не виявляється вочевидь, тут 
домінує спокійна епічна розповідь, тобто ліричний струмінь у ній 
підпорядкований епічному. Розвиток дії проходить повільно за 
рахунок докладності розповіді і виклад подається ступенями від 
вступу, через етап розвитку дії до кульмінації і розв'язки. 
Розповідь ведеться від імені автора. Він весь час присутній у творі, 
не лише наближений до героїв, а навіть тужить разом з ними. 
Оповідь автора виразно опромінюється суб'єктивно-емоційною 
узагальненістю, експресивністю: 

Ой хустино, хустиночко! 
Мережана, шита.  
Тілько й слави козацької -
Сіделечко вкрити. 

Контекст "Хустини" індивідуалізує романтичну традицію, 
на думку Ю.Івакіна, "у звеличенні минулого, у героїчних образах 
персонажів, у загальному настрою твору - піднесеному й 
урочистому" [11, 196]. 

Водночас у вірші немає романтичних надмірностей. Він 
засвідчує, що романтичний струмінь у творчості зрілого 
Шевченка живила добре усвідомлена ним суспільна потреба 
вносити в поезію героїчне звучання. 

Смислову домінанту підсилює типова для української мови 
військова лексика: "товариство", "компанційці", "рушниці-
гаківниці", "самопал", "старшина", "шабля", "зброя". 
Щоб   передати   душевні   переживання   й   тривогу,   поет 
використовує традиційний у його творчості засіб умовчання: 
Дождалися... А на зброї... козацькая 
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Кров позасихала. 
У творі відсутня деталізація подій, що зближує поему з 

баладою, немає описів та ліричних відступів. Велику 
функціональну роль має одна, але значна деталь - вишита 
хустина, що супроводжувала козака, живила його серце, додавала 
наснаги у битві і провела в останню путь. 

Отже, підводячи підсумок, вважаємо, що "Хустина" має 
такі взаємодоповнювані компоненти баладного жанру: 
одноконфліктність сюжету, мінорний тон викладу, обумовлений 
життєвими реаліями, драматизм дії, збагачений вірою дівчини у 
своє щастя, що залежало від повернення коханого з війни; 
характерне баладне закінчення - смерть головного героя, 
використання народнопоетичних символів, фольклорних 
художніх засобів. 
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ФІЛОСОФІЯ, СОЦІОЛОГІЯ, ПЕДАГОГІКА І 
ПСИХОЛОГІЯ 

И.А. МОРОЗ, О.И. ПЛАКСИНА 
АКСИОЛОГИЧНОСТЬ - ОДНО ИЗ КЛЮЧЕВЫХ КАЧЕСТВ 

ФЕНОМЕНА СОЦИАЛЬНОГО 

Современный период характеризуется все возрастающим 
интересом людей к своему внутреннему миру, в котором 
центральное место занимает ценностные отношения к универсуму, 
ёмко выраженные в особом качестве - аксиологичности. Для 
функционирования и развёртывания его как содержательного 
качества феномена социального чрезвычайно важным является 
процесс общения. В настоящее же время в понимании его сути 
налицо парадоксальная ситуация. С одной стороны, общение 
традиционно воспринимается принадлежащим к сфере 
психологии и психики. Эта его «родословная» налицо в попытках 
разных авторов зафиксировать расположенность человека к 
общению, приведенных, например, в работе М.С.Кагана. У 
Дюпре - это «инстинкт симпатии», у Блелера - «спонтанность», у 
Мазуркевича - «стадное стремление», у Обуховского же -
потребность в «эмоциональных контактах» [1; 259]. 
Американский психотерапевт Э.Берн называет это потребностью 
в «поглаживаниях» [2; 10]. 

С другой стороны, в современном обществознании и 
социальной философии в исследованиях общего и частного плана 
было признано фундаментальное значение общения (наряду с 
деятельностью) в жизни людей как всеобщего и необходимого 
условия реализации не просто отдельных личностей, но и 
феномена социального в целом [3; 339]. Данное лаконичное 
положение подытоживает результаты научно-теоретических и 
практических изысканий ряда специалистов, абсолютно 
справедливо акцентировавших внимание на гуманистическом 
потенциале общения как сферы субъект-субъектных отношений. 
Сделанный ниже краткий обзор основных идей послужит своего 
рода камертоном для философского рассмотрения качества 
АКСИОЛОГИЧНОСТИ. 

Отмеченное субъект-субъектное взаимодействие 
сущностно, принципиально отличает общение от функционально-
предметного производственного процесса и обусловливает 
исключительную  весомость и даже  приоритетность  в  первом 
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духовного содержания. Это ярко отразилось в работах, например, 
Л.П.Буевой. Она пишет об осуществлении в общении 
многогранного духовного взаимодействия индивидов 
рационального, волевого и эмоционального, формировании 
общности чувств, настроений, мыслей, взглядов, достижение 
взаимопонимания и согласованности действий, сплоченности и 
солидарности человеческого коллектива. 

Процесс общения, согласно Л.П.Буевой, предполагает не 
только взаимопонимание, взаимоуважение, но и человеколюбие, 
сочувствие, сострадание, сопереживание и желание прийти на 
помощь, ободрить и утешить в тяжелую минуту, разделить 
радости и печали [4; 133]. Вследствие индивидуальностной 
нацеленности субъектов в общении друг на друга другой человек-
партнер в общении прямо расценивается философом как 
«важнейший стимулятор собственного развития, цель и объект 
деятельности» [5; 433]. 

Поэтому, думается, справедливо другой автор, 
В.П.Иванов, видит в общении основу «самоутверждения 
субъектов, пространство актуального обнаружения их 
специфичности, самобытности, неповторимости. Объективируя 
себя в общении, его участники вырабатывают богатство 
собственной субъективности» [6; 167]. 

Тут явственно проступает не только полновесность, но и 
многоплановость, полихромность духовной (идеальной) 
компоненты общения (и его предмета - в том числе). Такое особое 
содержание наделяет процесс общения исключительной 
привилегией - выражать личную необходимость (нужду) людей 
друг в друге, во всем богатстве человеческой индивидуальности, 
ее стремлений, возможностей, ценностей. 

Изложенная этими учеными позиция не является 
исключением, она созвучна концепции еще одного исследователя 
этого феномена, М.С.Кагана, выделившего формы 
самостоятельного существования общения. Это приобщение 
другого к своим ценностям, приобщение себя к ценностям другого 
и - самоцельное общение ради общения [1; 285, 292, 295, 309]. 
Последнее реализуется в простых, обычных дружеских контактах 
и аккумулирует суть общения наиболее полно и ясно. Это процесс 
духовного сближения, «достижение духовной общности людей, 
которая ценна сама по себе как проявление свойственного 
человеку родового качества социальности» [1; 292] 

Если же мы обратимся к историко-философскому 
наследию, то непременно встретим там авторские положения и 
целые системы, где содержательный выход к общению (не всегда 
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тождественный лексико-терминологическому) имеет серьезность и 
концептуальность. Так, еще в XIX веке Л.Фейербах отстаивал 
мнение о том, что человеческая сущность налицо только в 
общении, в единстве человека с человеком, в единстве, 
опирающемся лишь на реальность различия между Я и Ты [7; 203]. 

В процессе связи между общностью, группой людей как 
субъектом социального и продуктом, результатом воздействия 
именно процесса общения - ценностями - образуется такое 
системное качество социального, как ценностная окрашенность 
или АКСИОЛОГИЧНОСТЬ. Ведь продуктом, результатом 
процесса общения не в его подчиненно-вспомогательной ипостаси 
(материально-практическое общение в функционально-
предметном, производственном процессе), а в полновесной его 
ипостаси (практически-духовной и духовно информационной; 
например, дружеская беседа и научный диспут у М.С.Кагана) 
является не только прирост информации или эмоциональная 
разрядка. Общение обязательно сопровождается востребованием 
ценностного ядра субъектов, а потому - его актуализацией, часто 
вплоть до обновления. 

Ценности - это явно специфически человеческая субъектная 
прерогатива. Они характеризуют «значимость объекта для субъекта, 
которая определяется ролью данного объекта в жизнедеятельности 
общества, класса, социальной группы или отдельной личности [8; 
392]. Т.е. ценностям присуща социальная атрибутированность, 
потому им удается содержать ориентацию рациональных, 
чувственных и подсознательных устремлений субъектов - знаний, 
интересов и предпочтений. Те закреплены жизненным опытом, 
субъективно-индивидуальностно апробированы на позитивность, 
важность, желательность и негативность, второстепенность, 
нежелательность. Ценностная окрашенность или 
АКСИОЛОГИЧНОСТЬ как системное качество социального 
располагается в пространстве (порой - на пересечении) трех 
способов отношения субъекта к окружающему миру: 

1. идейно-экзистенциальное (рефлексированное,  
осознанное и напряженно прожитое) - высокий, развитый уровень; 

2. психологически-обыденное отношение (понятия, 
эмоциональные реакции - симпатии, антипатии)- средний уровень; 

3. общежитейские   пробы   в   практически-поведенческих 
межсубъектных контактах с себе подобными и с объектами - уро-
вень нижний или начальный. 

Для АКСИОЛОГИЧНОСТИ характерен эффект «снежного 
кома»: резонирующие ценностные установки субъекту дают 
импульс такой величины, которая превосходит потенциальную 
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возможность самих явлений, вызвавших к жизни эти ценности. 
Данное качество феномена социального также имеет параметр 
силы, которая определяется глубиной проникновения (и 
присвоения) - ценностных установок в цельную ткань 
межсубъектных взаимоотношений. Поэтому 
АКСИОЛОГИЧНОСТЬ выступает кардинальным организующим 
фактором, своего рода «импульсной пружиной», направляющей 
всю человеческую деятельность и пронизывающей соответственно 
оба составляющих ее процесса - общения и функционально-
предметный производственный. 

Это тонко и вместе с тем глубоко, масштабно понимал 
С.Л.Франк, мудро говоря о роли идеалов и ценностей: «...история 
есть и творится именно потому, что люди верят во что-то иное, 
чем сама история» [9; 277]. Например, из возведения разума в ранг 
абсолютной, главной ценности прямо следует возможность 
развертывания и утверждения универсальности и индивида, и 
социального, их обоюдного совершенствования и прогресса. И, 
наоборот, негативная оценка разума и связанных с ним 
характерологических качеств человека и социальности диктует 
обращенность не вперед, а назад, усмотрение именно в 
ПРОШЛОМ «золотого века» человечества и детерминирование 
им сути социального.  В случае же предыдущей 
рационалистической позиции налицо детерминация понимания 
сути социального БУДУЩИМ. Думается, эта ситуация отлично 
иллюстрирует актуальный ныне синергетический тезис 
(И.Пригожин и др.) о будущем, которое временит настоящее. 

Ценности, их роль и место (а, следовательно, и 
АКСИОЛОГИЧНОСТЬ как содержательное качество феномена 
социального) серьезно рассматривались в различных 
философских системах. Среди них, насколько позволяет объем 
данной публикации, имеет смысл обратиться ко взглядам 
М.Вебера, Ю.Козелецкого, Р.Мертона, представляющих интерес 
для затронутой нами темы. 

Так, в наследии М.Вебера ключевыми являются идеи 
социального действия и рациональности. В их пространстве 
ученый последовательно показывает важность и полихромность 
ценностей в общественной жизни и актуальные моменты их 
взаимодействия с другими компонентами. В этике протестантизма 
немецкий ученый рельефно прослеживает концентрацию 
духовности и ценностей, которые инициировали развитие 
личностей, общностей и общества капиталистического типа. Они 
пронизаны и вырастают из формальной рациональности. Причем, 
в   протестантизме,   во-первых,   налицо   сильная   аккумуляция 
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воплощающих рациональное начало факторов. Это наука 
античности (в частности, «эллинское научное мышление»), 
римское право и «экономический рационализм» [10; 143, 94, 95] -
особый способ ведения хозяйства: научно-технические новации, 
организация и оплата труда рабочей силы, отделенной от средств 
производства. Во-вторых же, квинтэссенцией протестантского 
мировоззрения стало возведение в ранг религиозного призвания и 
особой ценности экономического успеха, а высшая задача 
нравственной жизни человека заключалась в исчерпывающем, 
старательном выполнении долга каждого в рамках мирских 
обязанностей на своем месте в жизни [10; 97, 88]. Честность и 
добродетель как качества характера и принципы межличностных 
(т.е. социальных уже! - И.М., О.П.) деловых отношений не 
исключали, а способствовали и требовали систематичного и 
рационального стремления к прибыли в рамках своей профессии 
[10; 98] (подчеркнуто нами. - И.М., О.П.). 

Действительно, такого рода действия являются самым 
реальным и, главное, посильным средством для того, чтобы 
человек утвердился в особенности своей миссии и, положительно 
стимулируясь, осуществлял дальнейшее социальное продвижение. 
В XVIІ-XVIII вв. конкретизированная подобным образом 
АКСИОЛОГИЧНОСТЬ социального дала эффективный всплеск 
разносторонней - социальной и экономической - активности, 
движения к прогрессу ... Причем амплитуда его была очень 
заметной. Нижняя граница ее - это самоутверждение индивида 
воспитанием определенных личных качеств и цельной линией 
деяний (а не отдельных поступков) [10; 289] и, таким образом, 
социальное утверждение внутри секты в сочетании с внутренней 
уверенностью в своем «избранничестве» [10; 290]. На верхней ее 
границе превосходство социальной организации проявлялось в 
том, что любовь к ближнему обретала своеобразный 
обобщенный, объективно-безличный характер деятельности, 
направленной на рациональное преобразование окружающего 
людей социального космоса, позволяя им шагнуть к внутреннему 
освобождению от тенет мира [10; 146]. 

У М.Вебера имеется эвристичная для рассматриваемого 
качества АКСИОЛОГИЧНОСТИ концепция социального 
действия. Исходя из двух атрибутов - субъективной 
осмысленности и ориентированности на других людей, - М.Вебер 
выделяет ключевое сущностное качество человеческого 
поведения - целерациональное. Оно направлено на однозначно 
воспринятую цель и адекватные ей, по мнению субъекта, средства 
[10; 495]. Наряду с ним подлинно социальным является еще только 
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один вид действия - ценностно-рациональное с особым 
организующим значением и направленностью (хотя всего у 
М.Вебера насчитывается четыре их разновидности, однако 
аффективное действие, обусловленное эмоциями индивида, и 
традиционное, основанное на длительной привычке, лишены 
первого атрибута - осознанного смысла) [10; 628]. 

Что же понимает ученый под намеченными им 
«полюсами»? Первое действие основано на ожидании 
«определенного поведения предметов внешнего мира и других 
людей» и «использовании этого ожидания в качестве «условий» 
или «средств» для рационально поставленной и продуманной 
цели». Второе же действие основано «на вере в безусловную -
эстетическую, религиозную или любую другую - самодовлеющую 
ценность определенного поведения как такового, независимо от 
того, к чему оно приведет». Мыслитель подчеркивает, что 
выделил ценностно-рациональное действие в особый тип не 
случайно, а из-за того крайне серьезного значения, которым оно 
обладает в жизни людей [ см. 10; 629]. 

Благодаря эффективности данного инструментария 
М. Вебер обнаружил важную закономерность - обратную 
зависимость между рационализацией экономики и магическим 
элементом религии. Он также вскрыл крупную всемирно- 
историческую тенденцию прогресса в поле 
АКСИОЛОГИЧНОСТИ нынешнего социального 
рационализацию социального действия. На наш взгляд, до сих 
пор действительны намеченные социологом два ее исхода: 
негативный - вытеснение, разрушение ценностно-рационального 
действия в пользу чисто целерационального; и позитивный - 
движение в направлении сознательной ценностной 
рационализации. Сам учёный глубоко сожалеет о том, что 
«судьба нашей эпохи с характерной для нее рационализацией и 
интеллектуализацией и ...расколдовыванием мира заключается в 
том, что высшие благороднейшие ценности ушли из  
общественной сферы или в ... царство мистической жизни, или в 
братскую близость непосредственных отношений отдельных 
индивидов друг к другу» [10; 733-734]. М.Вебер подчеркивает, что 
«не случайно ныне самое высокое искусство интимно, а не 
монументально; не случайно сегодня только внутри узких 
общественных кругов, в личном общении (выделено нами. - И.М., 
О.П.) крайне тихо ... пульсирует то, что раньше буйным пожаром, 
пророческим духом проходило через большие общины и 
сплачивало их...» [10; 734]. 
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В научной и популярной литературе есть целый ряд 
произведений по аксиологии, разнящихся манерой изложения, 
объёмом и оптимистичностью тона. Среди них достаточно 
интересной и перспективной является классификация иерархий 
ценностей, приведенная Ю.Козелецким в работе «Человек 
многомерный». Она состоит из пяти типов с названиями, 
пластично повернутыми в античность: дионисийская, 
геркулесовская, прометеевская, аполлоническая и сократическая 
иерархии благ, находящихся во главе угла жизненных движений. 
В первой важна удобная жизнь, комфорт, потребление, 
доставляющие радость максимальным обладанием и 
пользованием благами окружающего мира. 
Вторая сконцентрирована на упоении властью, господстве своей 
воли над другими людьми посредством принуждения и 
поощрения. Третья иерархия ценностей очень привлекательна 
нравственно: бунт человека против зла и жестокости, при этом 
сам человек- частица общности. Хотя личные и коллективные 
эгоистические цели здесь не разграничиваются, субъекты-
приверженцы данных взглядов зачастую альтруистичны и 
просоциальны. Четвертый тип ценностей нацелен на творчество в 
искусстве, науке как богоизбранную, элитарную деятельность. 
Пятый - на самопознание, в том числе характера, ради 
совершенствования, развития, трудного и рискованного творения 
себя [11; 220-221]. 

Невозможность достижения, реализации стоящих во главе 
своей иерархии ценностей причиняет  сильную 
неудовлетворённость и типичное, ныне достаточно опасное её 
следствие - отклоняющееся поведение. В этом плане актуальны 
исследования одного из лидеров современной социологии 
Р.Мертона. Он констатирует тот факт, что в современной 
американской культуре акцентирование успеха как общезначимой 
цели и ценности не сопровождается эквивалентным 
акцентированием институциональных средств по его достижению 
[12; 85]. Так, на верхних этажах экономики наблюдается 
несоответствие между «нравственными» деловыми стремлениями 
и их «безнравственной» практической реализацией [12; 91]. Но 
наиболее сильно побуждаются к отклоняющемуся поведению 
нижние социальные слои. Ведь никакой другой реакции, кроме 
как порок и преступление, в ситуации акцентированного усвоения 
денежного успеха как ценности при жестко лимитированном (в 
том числе, классовой структурой) доступе к общепризнанным и 
законным средствам, обеспечивающим этот успех, быть не может. 
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Это позволяет героям типа Аль-Капоне говорить о 
торжестве аморальной разумности над морально предписываемой 
«неудачей» в случае, когда каналы вертикальной мобильности 
закрыты или сильно сужены в обществе, интенсивно поощряющем 
экономическое изобилие и социальное восхождение для всех его 
членов [12; 96]. Еще один удручающий итог подобного положения 
дел - оформление индивидуалистически-циничного отношения к 
социальной структуре, ярким примером которого является 
следующий афоризм: «Ценно не то, кто ты есть, а чей ты, кто за 
тобой стоит». 

Понятно, что такая действительность приносит человеку 
острую боль, дезорганизует субъекта до состояния 
иррациональности, бессмысленности, гибели. Вот почему 
переоценка ценностей очень мучительна, а крайние случаи -
обесценивание (ценностный вакуум), эрозия и крушение качества 
АКСИОЛОГИЧНОСТИ- опасны и губительны для социального. 
Наиболее удручающим явлением, несомненно, выступает утрата 
главных ценностей: здоровья, любви, свободы, личного 
достоинства - под воздействием недосягаемых субъектом 
источников (равно, как стихийных бедствий, так и людей). Менее 
тяжёлое состояние вызывается угрозой основным ценностям, 
часто под оболочкой благополучия. Есть также и третья, 
наименее болезненная стадия - момент торможения роста главных 
ценностей, застой [см. 11; 222-224]. 

Тем не менее, изменчивость ценностей является жизненной 
данностью. Именно в этом ключе она рассматривается в 
синергетике И.Пригожиным. Он говорит о человеческих системах 
как креативном мире «с неполной информацией и 
изменяющимися ценностями» [13; 36]. В широком же значении 
социальная проблема ценностей в его представлении связана с 
нелинейностью. Высказывается мнение и о том, что «ценности -
это коды, которые мы используем, чтобы удержать социальную 
систему на некоторой линии развития, которая выбрана историей. 
Системы ценностей всегда противостоят дестабилизирующим 
эффектам флуктуации, которые порождаются самой социальной 
системой» [13; 36]. 

Таким образом, на основе всего изложенного можно 
утверждать, что центральный момент качества 
АКСИОЛОГИЧНОСТИ в настоящее время приобретает 
следующий ракурс. Он выражен глубокой тревогой Х. Ортега-и-
Гассета, вызванной серьезным риском человека утратить 
человечность, а также проблемностью и авантюрностью 
бытийности   людей.   В   силу   своего   саморазвёртывающегося, 
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становящегося естества не врождённой, а приобретённой 
сущности, отмежёвывающих людей от иных обитателей 
Вселенной, по словам испанского философа, «человек никогда не 
является наверняка человеком... Поскольку быть человеком 
именно и означает риск перестать быть таковым; человек -
воплощённая проблема, сплошная и рискованная авантюра», по 
сути, драма. Ведь людям, прямо связанным и проявляющимся в 
деятельности, постоянно угрожает опасность «не быть самим 
собой - единственным и неотделимым от своего «я». Большая 
часть людей постоянно предает это САМОЕ СЕБЯ, стремящееся 
быть» [14; 242]. 

Горечь    такого    состояния    ярко    показана    в    романе 
Ф.М.Достоевского     «Бесы», непримиримо     обличающем 
утрированную Нечаевым испепеляющую всё святое и живое в 
человеке революционную целесообразность. Ведь все-таки 
высшая, потенциально неограниченная ценность - цельная 
человеческая индивидуальность, ценящая Другого и взаимные 
индивидуальностные отношения с ним. 
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Ю.О. ФЕДІВ, В.Б. БОЙКО 
ФІЛОСОФСЬКІ ПОГЛЯДИ ОЛЕКСАНДРА КУЛЬЧИЦЬКОГО 

Український народ сповнений духу національно-
культурного відродження, і це підтверджується прагненням людей 
до пізнання власної історії, культури. Сучасна наука здійснює 
свою перебудову: дедалі частіше в часописах, газетах, окремими 
виданнями з'являються твори класиків української історіографії, 
філософії, психології, етнопсихології, антропології тощо. В 
нещодавньому минулому ця спадщина була забута, часто й 
заборонена. Гостре відчуття наслідків, здійснюваної 
сталінщиною впродовж трьох генерацій деформації свідомості, 
велике бажання стати незалежними, спроможними творити свою 
історію, викликали в українців зацікавленість собою, своїм 
минулим та майбутнім. 

Вагомим і необхідним доповненням до історії української 
культури, зокрема філософії, є розробки філософських проблем 
мислителями української діаспори. Серед українських мислителів, 
які змушені були продовжувати свою творчу діяльність за межами 
України, перш за все варто назвати В.Винниченка, 
В.Липинського, Д.Донцова, О.Кульчицького, Б.Цимбалістого, 
М.Шлемкевича та інших, чий внесок до загальної скарбниці 
української філософської думки допоможе нам краще усвідомити, 
пізнати самих себе. 

Ім'я Олександра Кульчицького, українського вченого, 
філософа, психолога, педагога, було незаслужено викреслено з 
пам'яті українського народу і сьогодні мало кому ще відоме, хоча 
сам вчений був глибоко свідомим, справжнім українським 
інтелігентом. Як зауважує дослідник творчості вченого Анатолій 
Карась, "Олександр Кульчицький належить до тих осіб, 
персональність яких залишається духовним доробком для 
нащадків і кличе до діалогу й бесіди" [6, 4]. 

Зауважимо, що "повернення" вченого в Україну відбулося 
кілька років тому завдяки сучасним нам філософам - А.Ф.Карасю, 
В.Л.Храмовій,     І.В.Бичку,     В.Г.Табачковському,     А.М.Лою, 
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А.Є.Конверському. Перші наукові розвідки творчості 
Кульчицького з'явилися також нещодавно. Зокрема, це збірник 
наукових праць "Українська душа" (1992р., передмова 
В.Храмової), наукові повідомлення у збірнику "Філософсько-
антропологічні читання. З нагоди 100-річчя від дня народження 
О.Кульчицького (1995 р.)". Особливий інтерес становить праця 
вченого "Основи філософії і філософічних наук" (1949 p.), яка, в 
силу зазначених вище обставин, створювалась за межами рідної 
землі і лише у 1995 році прийшла до українського читача. 
Львівський вчений Анатолій Карась упорядкував матеріали 
рукопису цієї праці, здійснив наукову редакцію і у передмові 
фактично вперше провів аналіз філософської творчості професора 
Кульчицького. 

За межами України велику роботу щодо зібрання і 
вивчення наукової спадщини вченого провела доктор Блянка 
Єржабкова. За її підрахунком, з-під пера Олександра 
Кульчицького вийшло 130 друкованих статей і монографій, 110 
публіцистичних статей у часописах, ним здійснено 158 ґрунтовних 
доповідей на різних наукових і громадських зібраннях. Доктор 
Б.Єржабкова зазначає, що "професор Кульчицький належав до 
тих визначних особистостей, які із-за своєї скромності не 
спонукували нас ще за їхнього життя займатися збиранням та 
впорядкуванням їхніх творів... І тому справа повної бібліографії 
його життєвої праці сьогодні не легка до здійснення" [1, 220]. 

Олександр Шумило фон Кульчицький народився 8 лютого 
1895 р. у м.Скалат (Західна Україна) в родині Юліана фон 
Кульчицького, радника вищого провінційного суду Австро-
Угорщини в м.Станіславі (нині м.Івано-Франківськ), та Теофілії 
Міцьковської, дочки греко-католицького священника. Олександр 
був єдиною дитиною в родині, виховувався з великою увагою і 
завдяки своїм здібностям завжди належав до кращих учнів. Був 
першим не тільки в науці, але й у спорті: тенісі, лещатах та ровері 
(велосипедному спорті). У міжвоєнний час став чемпіоном Польщі 
з тенісу. 

О. Кульчицький здобув класичну освіту: гімназія у 
м.Станіславі, філософський факультет Львівського університету, 
після першої світової війни - студії філософії і психології у 
Сорбоні в Парижі. У 1924-1926 роках знову у Львівському 
університеті вивчає філософію і германістику. Отримав звання 
магістра педагогіки та психології у Краківському університеті і 
завершив студії докторантом у 1930 p., написавши докторську 
працю "Релігія у вченні Ренана". У 1925-1940 роках він був 
гімназійним учителем у Коросні, Золочеві, Коломиї та Львові, 
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потім професором та шкільним психологом педагогічного ліцею у 
Львові, де викладав французьку мову, психологію та педагогіку. У 
1930-1932 роках у Краківському університеті спеціалізується у 
галузі педагогіки. 

1939 року радянська влада призначає професора 
О.Кульчицького директором Львівського педагогічного 
інституту, але після написання праці "Раса - як табу і тотем" на 
тему тоталітарних форм правління - гітлеризму та сталінізму, 
О.Кульчицький стає запідозреною особою. 1940 року вчений зі 
своєю дружиною - пані Людмилою - змушений емігрувати з 
Галичини. В той час багато українських інтелектуалів були 
позбавлені своїх посад і підпадали під арешт. Більшовизм бачив в 
українській інтелігенції передусім привид Української Народної 
Республіки або потенційних захисників української самостійності. 
Незалежний інтелігент був для радянської влади ворогом, бо ніс у 
серці традиційні цінності свого народу, його релігійну мораль, 
національну вірність і гідність особи, яка цінує спадок батьків 
мов свою власність. 

Під чужим прізвищем - Цапуха - Олександр та Людмила 
Кульчицькі полишали рідну землю. Понад 10 років подружжя 
перебувало у Мюнхені. Одержавши стипендію на виготовлення 
етнопсихологічної студії про "теологічний аспект української 
людини" від психологічної секції Німецького дослідного 
товариства, О.Кульчицький поринув у наукову працю, яка була 
високо оцінена за оригінальність наукового методу вченого. Ця 
праця допомогла йому стати співпрацівником Інституту 
психологічних досліджень та психотерапії. 

18 жовтня 1945 року О.Кульчицький стає надзвичайним 
професором психології Українського Вільного Університету 
(УВУ). В цей час він працює над скриптом "Нарис структурної 
психології", який був наслідком педагогічної і викладацької 
діяльності вченого, першим такого роду підручником з фахової 
літератури. 

Займаючи посаду професора УВУ, О.Кульчицький 
відігравав у громадському житті подвійну роль - дослідника в 
галузі психології, філософії, етнопсихології та педагога. 
Працюючи в університеті, він був тісно пов'язаний з розвитком 
думки в галузі своїх досліджень, вносив в культурне життя ці нові 
здобутки, надаючи їм характеру вимогливості й стимулу до 
подальших шукань. 

Роль педагога, дослідника, а краще - університетського 
інтелектуала, О.Кульчицький відігравав у постійному зв'язку із 
студентами, з українською пресою в усіх країнах діаспори,    у 

 

98 99 



Культурологічний вісник Нижньої Наддніпрянщини 

невтомній участі в діяльності академічних установ, культурних 
організацій, у безперервних контактах з особами свого й чужого 
довкілля. Завдяки своїй ерудиції, пошані до співрозмовця, 
критичній витонченості та доброзичливому ставленню до всіх, 
він завжди заживав щирої популярності. 

Дослідник творчості вченого, професор К.Митрович 
підкреслює, що О.Кульчицький був надзвичайним 
співрозмовником, причому теми розмов були досить різноманітні: 
від буденних до принципових проблем. Кожного разу, торкаючися 
цих тем, він проявляв надзвичайно широку ерудицію, збагачував 
дискусії здобутками народної мудрості, висловами історичних 
мислителів. "Свої знання, свої переконання він вкладав у рамки 
історичних та сучасних здобутків з розгляданої теми. Тому його 
виклади або писання на перший погляд здавалися перетяженими 
цитатами. Але скоро виклад переходив до доступної ясності та 
методичного укладу складних аспектів, і слухач чи читач сам 
почувався озброєним до дальших шукань" [4,11]. 

Згадаємо діалоги Сократа та Сковороди, які теж 
справляють враження, що думка автора загубилася серед чужих 
думок, але дуже швидко настає розуміння того, що людина має 
свою чітку позицію. "А в кінці співрозмовець почувається перед 
відкритим обов'язком висловити своє переконання: "пізнай себе" 
(Сократ), "внемли собі" (Сковорода) - такий був незамкнений 
кінець роздумування в обміні з професором Кульчицьким" [4, 11]. 

О.Кульчицький був людиною витонченою, свідомою, 
чуттєвою. Його інтелектуальні, соціальні, особисті прагнення й дії 
були натхненні чуйним і чутливим серцем. Ідеалом людини для 
нього були сократівський "ерос" і "серце - ширше вод і вище 
знань" Сковороди. Тому вчений з такою увагою шукав критичне 
обґрунтування цінностей в "межах розуму" І.Канта, в 
феноменології М.Шелера та в персоналістичних і екзистенційних 
концепціях сучасності. 

З 1951 року подружжя Кульчицьких переселяється до 
Парижу, де Олександр Кульчицький працює у Науковому 
Товаристві ім. Т. Шевченка. Будучи громадським діячем, беручи 
активну участь у різних галузях життя громади, О.Кульчицький 
розглядав життя людини тільки в спільноті, водночас 
підкреслюючи відповідальність людини за цілу соціальну групу. 

Займаючись науковою, видавничою та організаційною 
діяльністю, професор Кульчицький був членом не тільки 
українських наукових закладів (НТШ, УВАН), але й таких, як 
Міжнародна Середземноморська Академія в Палермо. У Франції 
виконував   функції   заступника   голови   Міжнародної   Вільної 
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Академії Наук, був співпрацівником французького Державного 
центру для наукових досліджень у справах української 
етнопсихології. З 1963 р. був головою наукової Ради Товариства 
Сприяння українській науці. 

Олександр Кульчицький мав високу освіту і ґрунтовні 
знання. Крім української та польської мов, вчений досконало 
володів французькою та німецькою, добре знав італійську та 
іспанську, англійську та російську мови. Вивчав у гімназії 
латинську і грецьку. Це дозволило йому критично аналізувати 
погляди І.Канта, М.Шелера, Б.Паскаля, А.Бергсона, які справили 
на дослідника найбільший вплив. Вже в своїй докторській 
дисертації молодий вчений показав глибоку обізнаність з 
французькою культурою, зокрема філософією: вченням 
представника раціоналізму Е.Ренана, творами екзистенціалістів 
Г.Марселя, Ж.-П.Сартра, сучасників О.Кульчицького 
психолога, педагога, філософа Е.Муньє, психіатра і педагога 
Е.Кречмера, Клавса, психолога В.Штерна, М.Шелера, К.Юнга. 

Створюючи власну філософську концепцію, Кульчицький 
звертався до аналізу попередньої філософської думки, не 
відмовляючи в праві на існування жодній з думок будь-якого 
мислителя. В кожній він знаходив визначний здобуток для 
подальшого розвитку філософії. Детальне вивчення 
західноєвропейської культурної спадщини, глибоке осмислення 
історії та культури України, зацікавленість походженням, 
прагненням, самоствердженням, призначенням представника 
українського етносу - все це становить філософські засади 
творчості О.Кульчицького, дозволяючи дослідникам "говорити 
про його концепцію українського персоналізму" [4,7]. 

З погляду А. Карася, засадовими стосовно рефлексій 
О.Кульчицького є розуміння безпорадності марксистського 
тлумачення людини та з'ясування ролі метафізичних канонів 
бачення світу. Критично оцінюючи ототожнення філософії та 
науки, О.Кульчицький "прагне уникнути намагання осягнути 
людину крізь канони єдиної для всіх культур метафізичної теорії, 
оскільки в її рамках неможливо забезпечити розгляд конкретної 
людини і виявити його поза тенденціями і специфікою 
національної мовно-предметної поняттєвості" [6, 8]. 

Розуміння суті філософії, структури філософічного знання 
найповніше втілилося в праці професора О.Кульчицького 
"Основи філософії і філософічних наук", яка містить у собі 
історико-філософські пріоритети мислителя. Визначаючи поняття 
філософії, О.Кульчицький стверджує, що "філософія - це 
світоглядне, універсальне знання, спрямоване на тотальність і 
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сутність буття" [3, 27-28]. Вчений категорично заперечує проти 
віднесення філософії до сфери науки, говорить, що філософія - це 
знання, а не наука. Такий погляд на філософію пов'язаний з 
переосмисленням новоєвропейської раціоналістичної спадщини: 
наголос з мислительної здатності - "думаю, отже існую" (Декарт) -
переміщується на саму людську екзистенцію, на ставлення людини 
до життя, безкінечне оцінювання - "оцінюю, отже існую" (Штерн, 
Кульчицький). 

Відмінність між наукою і філософською орієнтацією, між 
знанням і мудрістю спостерігаємо ще на ранніх етапах 
становлення філософії і науки як форм суспільної свідомості. 
"Нагромадження знання не навчає мудрості", - стверджував 
Геракліт. Галузь знання розпадається на знання світу 
внутрішнього і на знання світу зовнішнього. Наука вивчає лише 
зовнішній світ, не заторкуючи духовного. Філософія, навпаки, 
цікавиться і зовнішнім, і внутрішнім. При цьому знання світу 
внутрішнього є спеціальним надбанням філософії. Саме філософія 
ставить питання щодо самої суті науки: про знання, пізнавальну 
діяльність, істину, її критерії та ін. Всі вчення про внутрішній світ -
логіка, психологія, естетика, етика, гносеологія - є 
філософськими. О.Кульчицький називає логіку та психологію 
пропедевтикою філософії. Наука, вивчаючи зовнішній світ, 
охоплює якийсь один його аспект: хімія - речовину, фізика - сили, 
зоологія - тварин. Філософія розглядає своїм об'єктом світ як ціле 
й вивчає його з усіх боків. За філософією залишається особливий 
характер загальності, універсальності. 

Філософія, шукаючи першопочаток, намагається охопити 
знанням все суще. О.Кульчицький зауважує, що "...брак 
постійності тверджень позбавляє філософію характеру науковості, 
який властивий для конкретних наук" [3, 34]. У філософії завжди 
має місце усвідомлення прихованої внутрішності, яку Кант назвав 
"речами в собі", а індійська філософія висловила санскритським 
виразом "атман". Тобто філософія, крім розгортання в далечінь і 
широчінь, сягає одночасно коріння речей. Всі настанови 
філософії, а саме її універсальність, тотальність та спрямованість 
на позаявищну сутність, тісно пов'язані між собою: "щоб знайти 
заховані в глибині дійсності принципи, праоснови спільної суті, 
потрібно спершу схоплювати думкою цілісність, тотальність 
світу" [2,27]. 

Наступним моментом розмежування науки і філософії є 
розгляд цінностей. Наука не оцінює дійсності, не шукає її мети, 
сенсу. Питання про добре й зле зводиться до питання про 
потрібність   чогось   в   кожному   окремому   випадку.   Справа 
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філософії - цінування істини, добра, краси. Галузь науки є знання, 
галузь філософії є мудрість. Вчений називає філософію 
"змаганням до засвоєння мудрості". Йдеться про мудрість у 
розумінні найповнішого, тотального та доглибного, 
позаявищного знання про універсальне буття, про Всесвіт, тобто 
"назверхній" світ поза людиною і внутрішній - у людині. Доречно 
зауважити, що думки О.Кульчицького перегукуються та 
збігаються з поглядами наших сучасників: "Будучи орієнтованим 
на мудрість, філософське мислення є постійним і пристрасним 
прагненням (навіть - любов'ю) до мудрості, а не самою мудрістю, 
яка неосяжна в нескінченності багатства свого змісту" [5, 8]. 

Поняття "мудрість" більш широке, ніж "знання", бо 
мудрість - це завжди знання, а знання є мудрістю лише тоді, коли 
відповідає на питання і про те, що є, і про те, що повинно бути. 
О.Кульчицький звертає увагу на більш теоретичні прагнення 
філософії: вона "прямує" до знання, а не "знає". 

Характеризує філософію і відрізняє її від науки й життєва 
потреба та значення філософського знання. Зовнішня дійсність, 
яку вивчає наука, однакова для всіх людей, тому знання про неї є 
загальним, об'єктивним. Внутрішня ж дійсність для кожного 
особиста, тому філософія, яка має справу із суб'єктивною 
дійсністю, має суб'єктивний, особистий характер. Наскільки наука 
об'єктивна, безособова, настільки філософія, як слушно зазначає 
О.Кульчицький, є суб'єктивною, особовою. 

З погляду вченого, через філософію здійснюється процес 
самопізнання людини, стверджуються у якості предмета філософії 
загальні принципи ставлення людини до світу. Слідуючи за 
Гегелем, О.Кульчицький зазначає, що "філософія - не "галерея 
людських помилок", але пантеон, сповнений величних ідей, - ідей 
про всесвіт, по-різному оформлених й по-різному зіставлених, в 
яких людина дістає, коли здобуде, ключ до цього пантеону, -
зразки і матеріали своєї світоглядної творчості" [3, 35]. 

Професор О.Кульчицький вважав, що особливе значення 
має філософія для українця, бо в українців значне місце у 
психічному житті посідає чуттєвість, яка відповідно до бажань і 
побоювань людини змінює перспективу погляду. Отут повинна 
бути значимішою вимога якості й чіткості світогляду як засобу 
орієнтації, а здобути таку виразність неможливо без світоглядної 
рефлексії, тобто філософії. Але оскільки, пише вчений, "з одного 
боку, в українській психіці не вистачає рефлексії, але, з іншого - із 
багатьох прикладів української чуттєвості неважко здобути 
потрібну кількість "девоції" - відданості чомусь вищому, без якої 
недосяжна філософська рефлексія, то існує водночас і потреба, і 
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спроможність розвивати й поглиблювати філософську культуру 
українців" [3, 35]. 

Філософія, на думку О.Кульчицького, відтворює цілісність 
поглядів суб'єкта на світ, орієнтує у спрямуваннях людського 
буття і тому є дотичною до "визначальної сфери людських 
зацікавлень" [О., .33]. З погляду вченого, філософському мисленню 
притаманне відчуття проблематичності, яке влучно висловив 
Сократ: "Знаю, що нічого не знаю". Саме філософія, вважає 
вчений, повинна відігравати важливу роль у становленні і 
перетворенні світогляду, бути підвалиною для подальших 
гуманістичних, правничих та економічно-суспільних наук. Без 
глибокої філософської підготовки, без знання таких 
"філософічних" наук, як логіка та психологія, не існує наукового 
мислення, істинного, глибокого розуміння як суспільних 
процесів, так і життя окремої людини. 

Закінчимо короткий огляд філософської творчості 
українського вченого Олександра Кульчицького словами 
А.Карася, які влучно відображають значення філософії для самого 
мислителя: "для О Кульчицького філософія - це не просто 
інтелектуальне блискотіння, а передовсім шлях і спосіб життя, 
мірилом якого є духовна самопосвята на кштал Сократа чи 
Сковороди" [Осн, 14]. 
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Л.Д. КРИВЕГА 
К ПРОБЛЕМЕ НАУЧНОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ 

Научное мировоззрение по форме является понятийно-
бесстрастно-логическим. Оно строится из наук: его блоки - это 
"астрономическое мировоззрение", "физическое мировоззрение", 
"юридическое мировоззрение", но именно блоками, а не цетам, 
ибо в противном случае, как справедливо замечает А.Н.Чанышев, 
это будет узкое понимание мировоззрения [1, 42]. Научное 
мировоззрение часто понимают как естественно-научное 
мировоззрение. Научное мировоззрение не равнозначно понятию 
"научная картина мира", ибо, как показывает опыт духовной 
жизни XX столетия, научная картина мира не может стать новым 
типом мировоззрения, так как научное знание не имеет 
достаточного смыслового потенциала, чтобы выступать для 
человека формой самосознания и способом самореализации в 
мире. В отличие от мировоззрения наука бесстрастна, наука "как 
нечто существующее и полное является наиболее объективным и 
внеличным из всего, что известно человеку" [2, 170]. Эмоции в 
науке допустимы  только  при  ее  популяризации.   Отношение 
"человек - мир" является основой мировоззрения, его 
смысловым 
центром.   Научность   может   выступать   как   характеристика 
мировоззрения того или иного типа,  как характеристика его 
отдельных     блоков,    но     как    отдельного    типа    научного 
мировоззрения, на наш взгляд, не существует, ибо отдельные 
элементы    мировоззрения    -    такие    как    чувства,    эмоции, 
переживания   -   не   оцениваются   с   позиции   научности   ичи 
ненаучности. Только знания, представления как составная часть 
мировоззрения анализируется на предмет научности, ненаучности 
или псевдонаучности. Собственно "научное мировоззрение" - это, 
по     выражению     А.Швейцера,     "безумное     мировоззрение", 
заключающееся в отсутствии такового [3 , 81]. Размышления, не 
дополненные ценностными установками  и смыслосодержащими 
объяснениями, остаются для человека абстрактной конструкцией, 
игрой ума, далекой от интересов человека, и не способствуют 
выработке  у   него   устойчивого   взгляда   на   мир,   целостного 
мировоззрения. Обращение к реальностям современной науки не 
позволяет   определить   универсальных   стандартов   научности. 
Выделяя   такие   критерии,   как   проблемность,   предметность, 
обоснованность, интерсубъективную проверяемость, системность, 
в современной философии науки при решении этой проблемы 
исходят  из  методологического  редукционизма,     плюрализма, 
эклектизма и гносеологического анархизма. 
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Методологический редукционизм предполагает, что 
нормативный стандарт научности может быть сформирован на 
основе наиболее развитой и совершенной области научного 
познания. На роль "эталонного" знания выдвигались в различное 
время экспериментальное естествознание, математическое знание, 
социально-гуманитарное знание. Ни один из указанных подходов 
не был последовательно и с достаточной полнотой реализован. 
Неудача попыток их обоснования, по существу, свидетельствует о 
наличии различных, несводимых друг к другу типов научного 
знания. 

В основе методологического плюрализма лежат принципы 
релятивизма и конвенционализма научного познания и научной 
истины, по сути, ставится проблема, задача приближения к 
объективной реальности, а не ее отражения. Методологический 
плюрализм допускает одновременное существование 
конкурирующих теорий, "картин мира", нескольких стандартов 
научности. 

Гносеологический анархизм считает, что принятие теории в 
качестве науки есть результат не логической убедительности 
аргументов ее сторонников, а свободного голосования, притом не 
только ученых, но и широкой общественности. Отсутствие 
универсального метода познания - это исходный пункт 
гносеологического анархизма: "существует лишь один принцип, 
который можно защищать при всех обстоятельствах и на всех 
этапах человеческого развития, - допустимо все" [4, 159]. В рамках 
гносеологического анархизма утверждаются теоретические и 
мировоззренческие предпосылки понимания научности. Для нас 
здесь важно отметить попытку обосновать связь 
"мировоззренческая установка - научность, наука", а не 
традиционное  влияние  науки на  формирование  
мировоззренческих установок. Как известно, существуют два 
способа критики науки: сциентистский и антисциентистский. 
Сциентистская критика науки, основываясь на положительной 
оценке науки в решении всех социальных проблем человечества, 
стремится обеспечить ее совершенствование путем формализации, 
аксиоматизации, повышения ее эффективности и продуктивности, 
избавления от метафизических включений. Антисциентистская 
критика науки отрицает науку как высшую ценность, отвергает ее 
практические результаты и сам научный способ мышления. 
Отсюда призывы заменить науку ненаучными способами 
деятельности и освоения действительности - религией, 
мифологией, искусством. В рамках гносеологического анархизма 
сомнение в ценности науки вовсе не предполагает признание 
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ненаучности в качестве самостоятельной и высшей ценности. 
Отрицание науки носит здесь тактический, терапевтический 
характер: задача состоит в ликвидации узкого сциентизма не 
только как отношения к науке, но как человеческой жизненной 
позиции, исключающей широкое понимание рациональности и 
многогранность человеческой личности [4, 26-27]. 

Эклектизм как методологический принцип научного 
познания исходит из соединения различных, иногда 
противоположных посылок, ценностей; он отрицает 
упорядоченное, системное видение мира, абсолютизирует 
фрагментарность, эффективность мозаичности в научном поиске, 
его ситуативность, утверждает репрессивный и тоталитарный 
характер всякого единства и последовательности. Эклектизм 
характерен для постмодернизма, рассматриваемого как состояние 
современной культуры и социума [5]. Постмодернизм 
представляет собой своего рода реакцию на "монотонность 
универсалистского видения мира. Основными чертами 
постмодернистской мысли является фрагментация, 
неопределенность и неприятие всех универсальных или 
тотализирующих дискурсов. Постмодернистское понимание 
научности отрицает аксиоматическое существование 
единственного ответа на любой вопрос. На смену приходит 
множественная модель репрезентации мира, интерпретативная 
поливалентность. Постмодернистская установка "давать людям 
то, что они хотят" состоит в общей тенденции конструировать 
мир как "набор образов и отрывков", в котором нет определенной 
последовательности или причинной определенности. 

Развитию науки всегда сопутствовали мифы о ней [6]. 
Наиболее традиционные - порожденные еще ранним 
картезианством мифы о  научном познании как  о  
беспристрастном "чтении книги природы" и об ученом как 
живущем в "башне из слоновой кости". Современные реалии 
свидетельствуют, что познающий субъект не столько "читает 
книгу природы", сколько выражает себя, и поэтому на всех этапах 
познания в знание об объекте вносится субъективность в виде 
"личностного знания", различных неформализованных смыслов. 
Ученые живут не в "башне из слоновой кости", а в конкретном 
культурно-историческом пространстве и разделяют все 
человеческие слабости, руководствуются не только стремлением к 
открытию истины, но и личными интересами, вопреки известному 
кредо Ньютона ("гипотез не измышляю"), "измышляют" не только 
гипотезы, но порой и сами "факты" [6, 59]. В нашем нынешнем 
массовом  сознании  наука  явно  оттеснена  на  периферию,   не 
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выдерживая конкуренции с более сильными детерминантами, 
определяющими мировоззренческие ориентации современной 
личности. Можно говорить о широком распространении 
псевдонаучного мировоззрения, или точнее, ненаучности 
базисных структур мировоззрения. Наука в своем развитии всегда 
сталкивалась со лженаукой и квазинаукой. "У лженауки есть 
устойчивые, почти непременные черты - нетерпимость к 
опровергающим доводам..., претенциозность и малограмотный 
пафос. Лжеученый "не любит мелочиться, он решает только 
глобальные проблемы... как правило, работ меньшего значения у 
него никогда не было". "У него самого нет сомнений, задача 
только в том, чтобы убедить тупых специалистов... Почти всегда 
он обещает громадный, немедленный практический выход... 
Далее,       почти       без       исключения невежество       и 
антипрофессионализм [7, 54 ]. 

Квазинауку можно определить как "некое научное учение, 
отрицающее аналогичную мировую науку. Такое противоречие -
характерный диагностический признак анализа науки. 
Квазинаука включает в себя как научные теории, так и 
взаимоотношения между учеными; она является орудием, 
позволяющим какой-либо группе ученых удерживать или 
захватывать власть в научном сообществе" [8, 49]. Квазинаука -
социальное, коллективное явление, существующее только в 
научном сообществе, причем в организованном. Лженаука -
индивидуальное явление, это позиция отдельного индивида, 
вызванная низким уровнем образования, интеллекта, карьерными 
соображениями или просто болезнью. Квазинаука охватывает, 
как правило, профессиональное ядро данной научной отрасли, 
лженаука чаще всего - удел аутсайдеров, дилетантов. Мир 
квазинаук парадоксален. Так, во главе "арийской физики" -
квазинауки в Германии времен Гитлера - стояли лауреаты 
Нобелевской премии. Большинство лидеров квазинауки -
творческие, энергичные, высокообразованные, неординарные 
личности. Квазинауки появляются в условиях иерархической 
структуры научного сообщества. Лженаука и квазинаука 
взаимосвязаны - единственной возможностью для лженаучного 
"внести крупный вклад в науку" является квазинаука. Лженаука и 
квазинаука агрессивны, наступательны, тяготеют к злобе дня, 
чутко улавливают дух сенсации. 

В формировании мировоззренческих ориентаций 
современной личности усиливается роль и такого фактора как 
"антинаука". В этом понятии объединены множество явлений и 
смыслов,   направленных   против   того,    что    можно    назвать 
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"просвещением".     По     мнению     Дж.Холтона,     в     феномене 
"антинауки"    следует    различать"   его     основные    элементы: 
подлинную   науку;   патологическую   "науку"   (то   есть   занятия 
людей, убежденных, что они творят "подлинную" науку,    но на 
самом деле находящихся в плену своих болезненных фантазий и 
иллюзий); псевдонауку (астрология, "наука" о паранормальных 
явлениях, откровенная чепуха и суеверие типа истории о "духах 
пирамид" и т.п.); сциентизм (чрезмерный энтузиазм веры в силу 
науки,   выражающийся  в   навязывании   вненаучным  областям 
культуры "научных" моделей и рецептов; непомерные претензии 
технократов, слепо уповающих на всесилие и чудотворство науки и 
техники). [9, 27]. Феномен "антинауки" сильнее проявляется в 
эпохи     трансформации     социальных     систем,     в     периоды 
радикальных и масштабных социальных потрясений. Антинаука 
представляет собой заявку на формирование альтернативного 
миропонимания в условиях кризиса, тревоги, неопределенности. 
Это проявление внутрикультурного противоборства в социуме, 
неискореняемого    в    условиях    социальной    неоднородности, 
интересов, сил, подходов. Это обусловлено тем, что в обществах 
"между конкурирующими политическими силами всегда велись 
острые споры вокруг трех краеугольных категорий социального 
бытия: власти, производства и веры... Начиная с ХУІІ столетия, 
наука чем дальше, тем более наступательно и жестко заявляет о 
своем   преимущественном   праве   судить   обо   всех      трех   из 
названных  проблем - праве, утверждаемом за счет прежних 
претендентов на монопольную истину и первенство в культуре и 
вопреки  им"  [9, 33].  И в  XX столетии наука и то,  что  ей 
противостоит   под   личиной   науки   -   антинаука,   лженаука, 
псевдонаука, - не ослабили свои "имперские " посягательства на 
триединую  связку  "власть-производство-вера".  Но  и  сегодня 
человечество по-прежнему существует в кипящей смеси из мифа, 
религии и науки. При этом каждый из названных духовных 
комплексов   не   прекращает   попыток   подорвать   репутацию 
остальных,   оспорить   их   законность   в   качестве   фундамента 
современной      культуры,      детерминант      мировоззренческих 
ориентаций личности. 

Альтернативность, полиморфичность науки - стандартное 
гносеологическое явление, связанное с неоднозначностью исканий 
истины, ибо истина - процесс и как завершенное, доопределенное 
во всех своих частях состояние субъекту не дана. Плюрализм 
подходов в науке детерминирован логикой познавательной 
деятельности, а также коньюнктурой интересов в социуме. Ни 
наука,  ни знание,     ни их  конечный  продукт -  истина - не 
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воплощают и не олицетворяют высшее, конечное предназначение 
человека, - они нейтральны, безучастны к решению "последних" 
коренных проблем бытия, связанных с осуществлением человеком 
его призвания. 

Следовательно, чисто научное мировоззрение личности как 
тип мировоззрения не существует. Мировоззренческий комплекс 
личности всегда включает в себя фундаментальные ценности, 
идеалы существования, которые целеориентируют, регулируют, 
мотивируют жизнь человека. Целостные ориентиры личности 
намечают сетку координат, куда вписываются различные 
проявления культуры, в том числе и науки. Знание может 
обслуживать разные цели, но не может быть с ними жестко 
связано. Знание добывает истину, оно дескриптивно, ценность 
стоит на оценке, жизненной правде, она прескриптивна. Продукт 
знания - истина - универсальна; продукт ценности - оценка, 
жизненная правда - экзистенциально ориентирована. 
"Логического перехода, моста от знания, истины (от понимания 
того, что есть в мире сущем) к ценности, оценке (к пониманию 
того, что надлежит быть в мире должном) не существует" [10, 32]. 
Установка на реализацию цели, следование той или иной 
ценности может разрушать знание, заменять его ненаучным 
представлением. Ценностная установка на реализацию той или 
иной жизненной программы требует оправдания заранее 
принятого взгляда, и если наука этому не способствует, она 
безжалостно отбрасывается. Ценностная ориентация всегда 
апологетична, представляет некритическое проведение своей 
позиции, наука аргументативна, критична в развитии мысли. 
Ценностный компонент мировоззрения всегда носит личностный 
характер, он опосредован жизненной убежденностью. Продукты 
науки безличны, всегда выступают в паре с доказательством, их 
проведение и популяризация не связаны с персональной 
жертвенностью и героизмом, по крайней мере, в современный 
период. "Вероотступничество" Галилея сейчас является более 
типичным и понятным явлением, нежели позиция Дж. Бруно. 
Ценности мировоззренческих ориентаций личности воздействуют 
на практический разум, принципы науки - на теоретический 
разум человека. Мировоззренческое и научное освоение мира 
разнокачественно, разновекторно по своей основе. Научное 
знание сталкивается сейчас с проблемой цены жизнеобеспечения 
научной истины. Что важнее для человека: объективное научное 
знание о мире или знание деятельности в мире. "Неклассическая 
цепочка "знание - реальность" трансформируется в 
неонеклассическое кольцо "реальное знание и его человеческий 
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потенциал в онаучиваемой реальности". Натуралистические гео-
и гелиоцентризации уступают место аксиологической 
антропоцентризации; высшим кредо постижения мира предстает 
не эпистемологический (знание - цель), а антропный принцип 
"знание - средство", при любых обстоятельствах познавательная 
экспансия должна получать гуманитарное, родовое оправдание" 
[10,32]. 

В рамках мировоззренческих ориентаций важен не сам мир, 
а проект мира, поскольку интересно не то, что существует в 
реальности безотносительно к человеку, а что ему требуется. 

В    мировоззрении    личности     классический    научный 
объектный тип рефлексии не осуществляется. Натурализм науки 
сталкивается   с   активностью   личности   в    конструировании 
желаемого    перспективного    сущего.     В     мировоззренческих 
ориентациях   личности   действительность   дана   в   контексте 
утилизации ее человеком, на передний план выдвигаются ее 
ценностные качества: насколько она отвечает представлениям 
человека о счастье, достойной жизни. Если научные знания не 
соответствуют   этим   представлениям   и   не   дают   радужных, 
оптимистических перспектив,  человек  обращается  к  религии, 
лженауке, антинауке. Выделяя в развитии науки три этапа -
классика, неклассика и неонеклассика [10], отметим, что классика и 
неклассика основывались на том, что задача науки - раскрытие 
природы    бытия,    постижение    истины,    и    замыкались    на 
натуралистическом    отношении    "познание-мир",    "знание    -
описание реальности", они отстранялись от аксиологических 
отношений   "познание   -   ценность"   и   "знание-предписание 
реальности".     "Обоснованием     выделения     и     обособления 
неоклассического    этапа    выступает,    следовательно,    фактор 
ценности: сосредоточение на вопросе понимания не того, что "что 
есть" (истина о мире), а того, "что должно быть" (потребный 
проект мира")" [10, 31]. На наш взгляд,  ценностная ориентация 
возможна на этапе использования результатов научного поиска, а 
до этого наука ориентирована на одну ценность - поиск научной 
истины. Ценность - это всегда субъективность, репрезентация 
интересов    субъекта.     Внесение     в     научное     исследование 
субъективных     интересов     сообщает     науке     чуждую     ей 
избирательность,     тенденциозность,     кладет     независимому, 
неангажированному  познанию ясный  и  однозначный  предел. 
Поэтому,  по нашему мнению, пока не просматривается переход 
от ценностей собственно науки к однозначному их воплощению в 
ту  или   иную  иерархию  жизненных   ценностей   и   установок 
человека. В связи с этим "необходимость выделения исторически 
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высшего типа мировоззрения, каковым является научно-
философское, марксистско-ленинское мировоззрение" [11, 6], на 
наш взгляд, является необоснованным. 
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В.О. ТАРАН 
НАЦІОНАЛЬНА ІДЕЯ: МОЖЛИВІСТЬ І ДІЙСНІСТЬ 

Утворення та розвиток української незалежної держави 
означає формування нової системи суспільних відносин, 
пов'язаних з кардинальними змінами в усіх сферах суспільного 
життя, у тому числі в духовній. Ніяким чином не принижуючи 
значення об'єктивних факторів, що впливають на систему 
суспільних відносин в Україні, треба звернути увагу на стан 
суб'єктивного фактору, який завжди вносив свої корективи в зміст 
суспільних процесів, особливо у кризові, переломні моменти 
історичного розвитку суспільства. Це означає, що сама динаміка і 
напрямок змін індивідуальної і суспільної свідомості в значній мірі 
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обумовлюють перспективу розвитку українського суспільства. 
Якщо ж брати до уваги специфіку розвитку України, для якої 
дуже гострою залишається проблема збереження самостійності і 
політичної незалежності, то змістовно-якісна характеристика змін 
свідомості не повинна виходити за межі соціальної злагоди, 
духовної єдності людей, що є найбільш повним гарантом 
формування української нації. Формування ж останньої, хоча і 
залежить від об'єктивно існуючих соціально-історичних чинників, 
але є процесом соціально регульованим і може бути 
стимульованим системою національного виховання, 
побудованого не на партійній, а на національній ідеології, тобто 
такій ідеології, яка оцінює різні аспекти соціального життя і 
формує свідоме ставлення до них з точки зору інтересів 
українського суспільства. 

Очевидно, що національна ідеологія не може не включати 
до себе признання та затвердження таких цінностей, які історично 
склались на протязі розвитку людства і відповідають сучасному 
узагальненому     уявленню     про     прогресивне     демократичне 
суспільство. Так,    вона призвана сприяти вихованню високої 
соціальної культури, розвитку людської творчості, свободи думки 
особистості,      глибокого      гуманізму:       миролюбності      та 
громадянського співжиття і т. ін. Національна ідеологія може 
орієнтуватися і на деякі з розповсюджених у світі загальних 
ієрархій цінностей, таких як, скажімо, держава - суспільство -
людина,     що    взагалі     частіше    відповідає    тоталітарному, 
абсолютистському суспільно-політичному устрою, або, навпаки, 
людина  -  суспільство   -  держава,   притаманної,   як   правило, 
демократичному суспільству. Разом з тим, національна ідеологія 
повинна    чітко   визначати    пріоритет   системи    національних 
цінностей і забезпечувати їх затвердження в житті суспільства. Це 
випливає з першочергової необхідності досягнення національних 
інтересів — обов'язкової умови збереження, розвитку і укріплення 
нації   як   соціального   цілого.   І   якщо   національна   ідеологія 
обґрунтовує спосіб існування нації, то саме мету існування і 
розвитку нації формулює національна ідея,   яка визначає зміст, 
напрямок і засоби національної ідеології. 

Національна ідея, з одного боку, теж повинна відображати 
певні ціннісні орієнтири, які взагалі характерні для практично 
всіх націй, наприклад, такі як розбудова національної держави, 
завоювання національної незалежності, збереження національної 
цілісності, протистояння зовнішній експансії і т.ін. Але, з другого 
боку, вона не може носити виключно узагальнено-абстрактний 
характер,  бути універсальною для  всіх народів і  залишатися 
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незмінною на протязі тривалого часу навіть для одного народу. 
Зміст національної ідеї повинен відповідати тій конкретно-
історичній ситуації, яку переживає даний народ, і змінюватися 
разом із змінами найбільш суттєвих потреб цього народу для 
того, щоб максимально мобілізувати його духовний і фізичний 
потенціал. Тому від точності висловлювання, формулювання 
національної ідеї, на що впливає і менталітет народу, і мудрість 
його політичних лідерів, в значній мірі залежить успіх чи неуспіх 
громадського руху, соціальних перетворень і реформ. 
Формування і функціонування національної ідеї тісно пов'язане з 
рівнем історичної зрілості того чи іншого народу, з його 
спроможністю не тільки усвідомлювати себе як дещо цілісне й 
неповторне, а й бачити чіткі орієнтири свого самоутвердження як 
суб'єкта історії. 

В ідеальному вигляді історично підготовлена і точно 
сформульована національна ідея покликана виконувати в 
національному просторі соціально-консолідуючу функцію і бути 
обов'язковою складовою частиною системи національного 
виховання. Однак її функціонування і розвиток в Україні сьогодні 
стикається з цілою низкою суттєвіших труднощів об'єктивного і 
суб'єктивного характеру, котрі не дозволяють національній ідеї 
визначитися та закріпитися в суспільстві, а тому і виконати своє 
соціально-історичне призначення. 

Незважаючи на розвиток і укріплення української 
державності, Україна сьогодні являє собою в економічному, 
політичному, соціально-етнічному, культурному плані 
дезінтегроване утворення, в якому приоритетними зберігаються і 
виступають не загальносуспільні, загальнонаціональні, а, скоріше, 
регіональні, корпоративні, кланові інтереси. Основні причини 
такої ситуації лежать перш за все в економічній і політичній 
площині, які тісно переплітаються між собою і впливають не 
тільки одна на одну, а й на інші сфери суспільного життя. Не 
удаваючись до детального аналізу економічної та політичної 
ситуації в Україні, що потребує окремої розмови, можна виділити 
лише деякі аспекти цих площин, які мають відношення до теми, 
що розглядається. 

Говорячи про економіку, слід звернути увагу не просто на 
спад виробництва і структурну невизначеність української 
економічної системи, але й, що більш важливе, на деякі глибинні 
процеси, які лежать поза порогом видимості і породжують її 
кризу. Економіка, що залишилась Україні внаслідок 
"формального" розподілу економіки колишнього Радянського 
Союзу за територіальним принципом, не являє собою органічну 
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економічну систему, націлену на задоволення  власних потреб 
української  держави   і   її   громадян.   Вона   потребує   корінної 
перебудови,    результатом    якої   повинен    стати    перерозподіл 
виробництва і праці в межах держави таким чином, щоб кожний 
регіон   України   був   у   змозі   відчувати   всебічну   економічну 
підтримку з боку держави і використовував свій потенціал в 
інтересах українського суспільства. Це може бути досягнуто за 
рахунок  комплексу заходів,  які  б  включали до  себе на  базі 
існуючих потужностей перепрофілювання частини виробництва, 
створення нових галузей і інфраструктур, використання сучасних 
технологій,   розширення   номенклатури   і   підвищення   якості 
вітчизняних   товарів   і   т.   ін.   Тобто   йдеться   про   створення 
національної економіки,  що, безумовно,  не означає її повної 
ізольованості  від  економік  інших   країн.   Це  суперечило   б   і 
загальному процесу міжнародного розподілу праці, і загальним 
тенденціям розвитку світової економіки, коли найбільших успіхів 
на    національному    і    світовому    ринках    досягають    великі 
промислові групи, котрі об'єднують підприємства, розташовані в 
різних регіонах світу, на територіях різних держав. Однак такі 
загальні  тенденції  зовсім  не  ігнорують  певних  національних 
інтересів і не відбуваються за межами таких інтересів. Тому, 
включаючись    до    загальносвітових    економічних    процесів, 
економіка України повинна бути націленою на реалізацію саме 
своїх  власних  інтересів.   На  жаль,  кроки  в  цьому  напрямку 
робляться    дуже    повільно.    В    умовах    загальної    стагнації 
виробництва  важко  говорити  про  створення  нової,   єдиної  і 
цілісної економічної системи, коли переважна більшість діючих 
сучасних підприємств України не використовує своїх потенційних 
можливостей не тільки внаслідок порушення сформованих раніше 
економічних зв'язків,  що,  безумовно,  теж  вплинуло  на  стан 
вітчизняної економіки, але скоріше по причині неспроможності, а 
інколи і небажання переорієнтуватися стосовно нових соціальних 
потреб і зародження ринкових відносин. Крім того, сьогодні, в 
умовах поступових змін основи економічної системи, тобто форм 
власності, відбувається дільба держмайна між трьома головними 
групами:   директорським   корпусом,   апаратом   чиновників  та 
кримінальним світом. Ця далеко не завершена боротьба відсуває 
на другий план національні економічні інтереси. Прагнення до 
приховування   прибуткової   частини    виробництва   в   умовах 
недосконалої юридично-правової бази (а в удосконаленні її певна 
політично і економічно впливова частина суспільства якраз і не 
зацікавлена зі зрозумілих причин) приводить до створення міцної 
тіньової економіки. Вона, на думку деяких фахівців, складає нині 
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приблизно половину постреформової економіки і несе з собою 
величезні витрати, сприяючи розвитку регіоналізації і 
сепаратизму, які ґрунтуються на монополізації окремих ринків. 
Характерними рисами сучасного життя України є прогресуюча 
поляризація суспільства за матеріальним станом, формування 
клана власників, розростання і збагачення апарату чиновників, 
інтенсивне падіння життєвого рівня більшості її населення, масове 
зростання прихованого та відвертого безробіття. Всі ці соціальні 
явища відбуваються на фоні відсутності реальних кроків з боку 
політичного керівництва держави на шляху скорочення розриву в 
рівні матеріального забезпечення між різними категоріями 
громадян, а також нерозробленості загальнодержавної програми 
по організації суспільних робіт, які б забезпечували максимальну 
зайнятість активної частини населення, що в цілому не додає 
оптимізму у можливість швидкого подолання економічних 
негараздів. Таке економічне становище створює умови для 
порушення соціальних зв'язків, не дає суспільству матеріальної 
основи для об'єднання, а потенційну національну ідею позбавляє 
економічного обґрунтування. 

Не сприяє культивуванню національної ідеї і політична 
ситуація в Україні. З одного боку, спостерігається політична 
пасивність і навіть політична інфантильність переважної 
більшості населення, яке взагалі має низьку політичну культуру і 
не розуміє необхідності і суті прогресивних, демократичних 
перетворень в суспільстві. Розчароване нереалізованими 
обіцянками державних лідерів, воно все більше відходить від будь-
яких високих ідеалів, у тому числі національно-патріотичного 
характеру і зосереджується на пошуках способів вирішення своїх 
проблем індивідуальними засобами, не сподіваючись на участь і 
допомогу в особистих справах держави і суспільства. З другого 
боку, має місце строкатість політичних партій. Щоправда, значна 
частина з них досить малочисельна за складом своїх членів і 
прихильників, а в багатьох з них основні програмні положення 
повторюються між собою і не містять в собі принципової новини. 
Але створення і існування такої кількості партій виправдовує себе 
тим, що дає можливість їх лідерам задовільняти свої політичні 
амбіції. Однак саме різноманіття партій та зміст їх програм 
свідчать про широкий діапазон ідеологій в суспільстві, крайні 
полюси якого уявляють собою діаметрально протилежні позиції 
стосовно таких питань, як перспективи існування і розвитку 
українського суспільства, української держави, української мови, 
української нації. При цьому цілком природним є офіційне 
існування партій, які стоять на антидержавних, антиукраїнських, 
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антинаціональних позиціях, що за нормами цивілізованих країн 
протилежить розповсюдженій там практиці, коли інтереси партій 
не можуть виходити за межі інтересів держави, суспільства, нації. 
Характерно, що помітна частина політичних партій дотримується 
територіально-етнічної орієнтації, яка відображає не тільки 
політичну, а й глибоку духовну диференціацію українського 
суспільства і заважає формуванню єдиної національної ідеї. 

Ще    однією    надзвичайно    важливою    причиною,    яка 
негативно    впливає    на    процес    створення    і    можливість 
розповсюдження    національної    ідеї,    є    причина    етнічного 
характеру,     пов'язана     з     історично     складним     процесом 
самовизначення українського  народу.  Протягом  кількох  віків 
Україна з різних внутрішніх  та зовнішніх обставин не могла не 
тільки знайти стійкі атрибути державності, а й постійно дробилася та 
ділилася між своїми сусідами. В результаті ті чи інші території 
України разом з їх   корінним населенням потрапляли до складу 
різних держав - Литви, Польщі, Угорії, потім Росії, Австро-Угорії, 
Речі Посполитої, Румунії,  Чехії.  Це приводило до порушень 
економічних, культурних, соціальних зв'язків між українськими 
територіями. Кожна з названих держав проводила свою політику, 
але всі вони за допомогою різних засобів намагались нівелювати 
національні  особливості  українців,  змінити  на  свою  користь 
систему   їх   політичних   і   культурних   пріоритетів,   ціннісних 
орієнтирів,   що  мало   негативні  для   українців   наслідки.   Як 
головний   -   це   поступове   створення   і   укріплення   певних 
відмінностей між українцями,  які проживали у складі різних 
держав. Особливе місце у посиленні відмінностей між українцями 
займає процес русифікації, який послідовно здійснювався через 
економічні, політичні, соціальні та інші важелі спочатку царською 
Росією,   а   потім   протягом   кількох   останніх   десятиліть   — 
Радянським Союзом. Стратегічна мета - розбудова єдиного етно-
соціального   конгломерату    -   радянського   народу,    наклала 
відбиток на національну  політику,  яку  проводила  радянська 
держава. Результатом стало "відкачування" та розсіювання по 
території   колишнього   Союзу   корінного   населення   України, 
"перетворення"         його         національної         самосвідомості, 
цілеспрямоване заселення України громадянами неукраїнського 
походження,   що   найбільш   інтенсивно   практикувалось   після 
голодомору, масових репресій, Великої Вітчизняної війни, але за 
допомогою "виточеної" кадрової політики - на протязі всієї історії 
існування СРСР. І хоча за роки Радянської влади була зібрана 
докупи значна більшість українських історичних земель і Україна 
навіть   була   обрана   членом   ООН,   що   стало   передумовою 
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величезної важливості для наступного становлення української 
державності, українського етносу, його генофонду, мові, 
культурі було причинено великої шкоди. І саме те, що український 
етнос в силу названих причин не тільки залишається не 
об'єднаним економічно, політично, соціально і культурно, а є 
також суттєво русифікованим, знижує значення і роль 
національної ідеї в житті українського суспільства. 

Однак справа не стільки у суспільно-буттєвій 
неоднорідності українського народу, скільки у духовній його 
роздробленості, що заважає випрацюванню та прийняттю певних 
єдиних для різних регіонів і соціальних груп цінносних принципів 
і настановок. Йдеться не тільки про відмінності у духовному плані 
представників різних етносів, які входять до складу українського 
народу, що цілком зрозуміло, оскільки такі відмінності в межах 
єдиного загальнонаціонального духовного цілого і повинні 
зберігатися, відображаючи те специфічно-неповторне, що 
повинно бути притаманним кожному усвідомлюючому себе 
етносу. Маються на увазі перш за все суттєві відмінності у 
духовно-психологічній сфері серед представників українського 
етносу, який складає основу українського народу. Щоправда, це 
зовсім не означає відсутність будь-яких стійких психологічних 
рис, притаманних значній частині українського етносу. 
Довгострокове перебування різних частин українського народу на 
периферіях інших держав сформувало його своєрідний менталітет. 
В цьому менталітеті історично сформувався і закріпився цілий ряд 
позитивних морально-етичних і психологічних якостей, завдяки 
яким українському етносу вдалося створити неповторну культуру 
і зберегти себе фізично в найтрагічніші часи своєї історії. Це ті 
якості, які, незважаючи на величезні духовні кризи, котрі 
періодично охоплювали Україну, впливаючи на стан соціального 
характеру українців, продовжують залишатися і надають 
оптимізму в її краще майбутнє. Разом з тим в українському 
менталітеті закріпились і такі якості, які певним чином 
перешкоджають розвитку української нації, української 
державності. Це - інтровертність вищих психічних функцій, яка 
заважає солідарності і взаємопідтримці українців, а тому 
утруднює можливість їх об'єднання для вирішення спільних 
завдань; кордоцентричність, що виявляється в підвищеній 
сентиментальності і веде до переважання чуттєвості над волею і 
інтелектом, без яких неможливе випрацювання найбільш 
адекватних зовнішнім обставинам шляхів для подолання 
труднощів; анархічний індивідуалізм, котрий знаходить себе у 
різних формах прагнення до особистої свободи без належного 
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прагнення до державності, у відсутності дисципліни і 
організованості. Названі риси ментальності сформувались не 
випадково, а як необхідна умова виживання у специфічних умовах 
існування України, але вони не в останню чергу впливають на 
спроможність українського народу до власного державного 
будівництва, до усвідомлення й сприйняття національної ідеї. 

Отже, можна зробити висновок, що національна ідея в 
сьогоднішній Україні,    незважаючи на її значимість у справі 
становлення національної держави, укріплення нації, поки ще не 
знайшла ні об'єктивних передумов свого існування, ні   належного 
місця   в   суспільній   та   індивідуальній   свідомості   переважної 
більшості населення, а тому не може виконувати своїх соціально-
історичних функцій. Можливість її формування значною мірою 
залежить     від     подальших     шляхів     української     держави, 
українського суспільства, українського політичного керівництва, 
котре,   якщо   продовжуватиме   курс   на   незалежне   існування 
держави, реформування всіх сфер життя на зразок найбільш 
розвинутих у світі суспільно-економічних і політичних систем, 
повинно буде знаходити і використовувати фактори духовного 
єднання громадян України. Однак і в сучасних умовах не можна 
чекати повного визрівання  об'єктивних передумов для появи 
національної ідеї. Враховуючи те значення, яке вона має для 
процесу      розвитку      української      нації,      формувати       і 
розповсюджувати   її   саме   як   духовно-об'єднуючий   фактор 
необхідно   паралельно   з   оздоровленням   всього   соціального 
організму суспільства. 

В. П. БЕХ 
ІДЕЯ СОЦІАЛЬНОГО ОРГАНІЗМУ ЯК ІМПЕРАТИВ КОНЦЕПЦІЇ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ 
Під феноменом національної безпеки розуміється 

створення необхідної і достатньої сукупності економічних, 
юридичних, організаційних, політичних, духовних, екологічних і 
інших умов, що цілеспрямовано формуються системою 
державного управління для оптимізації положення країни на 
світовій арені і постійного зростання добробуту її громадян. 

Роль філософів і вчених-суспільствознавців в цьому процесі 
особливо актуальна в моменти, коли проблема фундаментальної 
раціоналізації суспільного життя піднімається на більш високий 
рівень складності. В історії це вже спостерігалося, як мінімум, 
тричі. Перший раз це було пов'язане з обґрунтуванням примата 
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ролі особистості в історії земного джерела суспільства і держави 
(епоха Відродження). Другий раз - зі становленням соціальної 
доктрини марксизму, що розкриває суть суспільного життя на 
основі примата матеріального над духовним при зростанні 
творчої ролі народних мас як суб'єкта соціальної чинності (кінець 
XVIII - початок XIX століття і до середини поточного століття). І, 
нарешті, третій сплеск підвищеної уваги до проблеми 
національної безпеки пов'язаний з пошуком "філософської 
єдності" серед безлічі відносно самостійних і взаємовиключаючих 
засобів пояснення ліній розвитку соціального світу - 
теологічного, матеріалістичного, технократичного, 
феноменологічного, екзистенціалістичного та інших (з середини 
XX століття). 

Однак забезпечити безпеку окремої країни, а тим більш 
планети, не так вже просто. Як свідчить та ж історія, це виявилося 
не під силу ані філософії, ані міфології, ані релігії, ані мистецтву, 
ані державній думці, що володіє навіть найпотужнішими 
арсеналами ядерної зброї. Ліквідація наслідків "холодної війни" 
між Сходом і Заходом, капіталізмом і соціалізмом виступає 
потужним каталізатором спільного рішення проблеми створення 
оптимальних умов для становлення інформаційної цивілізації, 
заснованої на субстанціональній єдності природи, людини і 
суспільства. 

Сьогодні в розвитку планетарного людства чітко 
визначилися дві взаємовиключаючі тенденції. Одна з них пов'язана з 
активізацією процесів становлення окремих країн як самостійних 
суб'єктів світового суспільного процесу. Ця тенденція 
характеризується кривавими процесами національного 
самовизначення народів. Сьогодні на планеті повсюди йде 
жорстока боротьба за національне самовизначення і створення 
незалежних держав. Прикладів тут можна навести багато. При 
цьому достатньо вказати на розвал колишнього СРСР, мирне 
перероблення Чехословаччини, об'єднання Німеччини, палаючі 
конфлікти в Албанії і Югославії, а також звернути увагу на 
боротьбу палестинців, курдів та інших етносів за право самим 
вирішувати свою долю. 

Інша ж тенденція полягає в тому, що ми стаємо свідками 
становлення планетарного людства як єдиного цілого. Вперше в 
історії людства ми знаходимося в умовах єдиного культурно-
історичного процесу, що охопив всю планету. Зараз скінчилися 
складні історичні процеси, які незалежно та ізольовано йшли іноді 
протягом кількох поколінь і до кінця XX століття створили єдине 
ціле - світове суспільство країн. Під співдружністю ми розуміємо 
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таку комбінацію країн світу, що пов'язана єдиним ланцюгом 
планетарного розвитку, який засновується на єдності 
матеріального і духовного життя. В сучасних умовах дана 
тенденція стала ще більш явною, а темп зміцнення всесвітності 
такий великий, що усвідомлення його для зараз проживаючих 
поколінь реально настільки, що сперечатися про це не 
доводиться. 

Єдність світового суспільства зараз одержує практичне 
оформлення в вигляді специфічних міжконтинентальних і 
континентальних конструкцій типу Організації Американських 
Держав, Організації Африканської Єдності, 
Загальноєвропейського дому, Євразійського суспільства, 
Північно-американської зони вільної торгівлі та інших. Саме цією 
обставиною обумовлюється сьогодні підвищення ролі 
колективних органів саморегулювання всіх боків життя світового 
суспільства - Організації Об'єднаних Націй, ЮНЕСКО, 
ЮНІСЕФ, Ради безпеки, Європейського Економічного 
Співтовариство, Римського клубу, Європарламенту та інших. 
Необхідністю здійснення більш тісних зв'язків між державами, що 
досягли певного рівня розвитку, можна пояснити народження ідеї 
перетворення сімки найбільш розвинутих країн світу у вісімку 
шляхом включення до неї Росії. 

Безумовним фактом, що підтверджує підсилення процесу 
становлення континентальних, міжконтинентальних і планетарної 
форм організації життєдіяльності людей до кінця XX століття, є 
створення сьомого континенту "Internet", Європейських і інших 
спеціалізованих інформаційних систем, телевізійних, космічних і 
сотових телефонних мереж, загальноєвропейської грошової 
одиниці - "евро", а також специфічних грошових потоків, так 
званих "є-мані". 

Кожна з цих двох протилежних тенденцій виникла і 
поглиблюється на основі великої концентрації фізичної і 
інтелектуальної енергії людей. В цих умовах непросто виробити 
надійну в теоретичному відношенні і гнучку в практичному плані 
концепцію навіть національної безпеки, не говорячи вже про 
планетарну. Тому не дивно, що перед такими потужними і 
різноспрямованими потоками інтелектуальної і фізичної енергії 
сучасна державна думка просто розгубилася. Вона сьогодні 
виявилася неспроможною звести їх докупи, пояснити їх загальну 
природу і запропонувати ефективні соціальні технології 
раціоналізації поведінки людини. Людство продовжує заганяти 
себе в тупік. Лейтмотивом сучасної соціальної свідомості стає 
криза, а не прогрес. Хоча при цьому ясно, що подібна концепція 
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повинна забезпечити відносно благополучний розвиток окремої 
країни в світовому суспільстві країн. 

Особливістю суспільного розвитку кінця XX століття є те, 
що окрема країна стала невід'ємною частиною світового 
суспільства. При цьому світове суспільство, засвоївши потенції 
ведучих країн світу, прийшло в дію. Звідси активність його в 
регіонах Африки, Ближнього Сходу і Європи. Воно закономірно 
піднімається на більш високу сходину виробленості шляхом 
перебудови своєї морфологічної основи. Тому сьогодні ми 
водночас є не тільки свідками, але й учасниками процесу 
зародження унікальної мегасистеми планетарного масштабу ще 
невідомої властивості. Її формування прямо пов'язане з 
ноосферичним вибухом, який прогнозується багатьма 
дослідниками. Людство інстинктивно відчуває цю загрозу своєму 
існуванню. Концепція безпеки є своєрідним страховим полісом від 
руйнівних дій чергового природного катаклізму. 

Звідси слідує, що істотним метаморфозам піддається і 
проблема безпеки. З локальної вона стає глобальною. Це означає, 
що і засоби її забезпечення повинні бути іншими, ніж ті, якими 
вона вирішувалася досі. Тому проблему виживання треба 
вирішувати на цілком інших науково-філософських і 
організаційних підходах, а головне - колективно. 

Єдиним засобом, здатним ефективно вирішити проблему 
безпеки як на планетарному, так і на національному рівнях є 
наукова думка як цілком нова геологічна сила, висока інтегруюча 
спроможність якої покоїться на тому, що вона діє в силу 
практичної необхідності і логічної безперечності. Саме цією 
обставиною пояснюється висока дозволяюча спроможність її 
інструментів - законів і закономірностей соціального світу. 

Для того, щоб розробити ефективну концепцію безпеки будь-
якої окремої країни або суспільства країн, треба вирішити дві 
взаємопов'язані задачі. З одного боку, треба встановити причини 
сучасної кризи суспільного розвитку, а з іншого - обґрунтувати 
філософську ідею, на основі якої тільки і можливо, зрозуміло, при 
відповідному науковому забезпеченні, державній думці розробити 
систему практичних заходів, що гарантують сприятливі умови для 
саморозгортання соціального організму країни в цілому, і її 
громадян зокрема. 

Ще зовсім нещодавно було прийнято вважати, що 
основним джерелом, що загрожувало прогресу тієї або іншої 
країни, є або окремі країни, або протистояння суспільних систем - 
"капіталізм - соціалізм". Однак з розпадом СРСР і зняттям 
протистояння по лінії "Схід - Захід" ця   причина   відійшла на 
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другий план. Зараз, після падіння "залізної завіси" і саморозпаду 
СРСР, на передній план, судячи по інтенсивності обговорюваних 
проблем виживання як окремих країн, так і усього суспільства, 
вийшло розуміння того, що загроза національним і 
загальнолюдським інтересам полягає в тому, що практична 
свідомість людей продовжує орієнтуватися на засвоєння логіки 
зовнішнього порядку речей. Люди втратили контакт з внутрішнім 
світом. Вони вже не розуміють його логіки, і ця неувага 
закрилася пасткою екології, що вимагає дотримання нами умов 
закономірностей космічного характеру. Іншими словами, загрозу 
національній безпеці стали шукати в самій соціальній системі. 

Однак ми наполягаємо на тому,, що причини, які 
перетворюють сучасний соціальний світ, знаходяться ще глибше. 
Криза суспільного розвитку, яку ми переживаємо, з явно 
висловленими теоретичною, методологічною, ідеологічною і 
світоглядними характеристиками, є слідством того, що в організмі 
сучасної цивілізації відбуваються болісні процеси. 

Вони виникли внаслідок того, що функції окремих його 
інгредієнтів не пристосовані один до одного, в той час як 
закономірності еволюції універсума вимагають від нього цілком 
іншої поведінки. І це закономірно, тому що старіючи Всесвіт 
набуває все більш тонкої організації. З часом рівень організації 
Всесвіту неухильно підвищується за рахунок вдосконалення 
нижчих форм руху універсума. Ціле тут диктує умови частинам. 
Сучасна криза або патологія в соціальному світі, точно так же як і 
у фізіології, - безцінний помічник для виявлення причин 
захворювання соціального організму і його наступної елімінації 
або попередження. Положення посилюється ще і тим, що людство, 
відчуваючи проблеми з внутрішніми проблемами, водночас 
переходить від індустріального до інформаційного типу розвитку. 

Іншими словами, суспільні процеси напередодні третього 
тисячоліття підійшли до такого порога розвитку, коли технічна 
єдність соціальних організмів окремих країн, тобто створене за 
випадковими ознаками (наприклад, національній, релігійній, 
класовій, расовій і ін.), трансформується в органічне, тобто таке, 
що відповідає субстанціональній природі соціального світу. 

При цьому ми впевнені в тому, що пояснення 
біфуркаційного характеру сучасних суспільних процесів треба 
шукати у Всесвіті, видозмінення якого є об'єктивною причиною, 
яка визвала гігантське потрясіння культурно-історичного світу. 
Геологічний процес - це така тотальна реальність, в якій 
знімаються обидві названі вище тенденції в суспільному процесі. В 
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ході цього процесу перебудовується сама основа другої природи. 
Людство починає розвиватися на своїй власній основі. 

Тут своє авторитетне слово повинна сказати філософія. В її 
задачу входить пояснення смислу і характеру змін, які 
відбуваються, для того, щоб суб'єкти історичної дії могли 
виробити адекватний їм характер мислення і поведінки. Цією ж 
обставиною визначається рівень абстракції, що необхідний для 
пояснення процесу оптимізації суспільного життя. Принципи 
такої поведінки якраз і повинні лягти в основу концепції 
національної безпеки. 

Наш аналіз показує, що ідея соціального організму є тим 
когнітивним засобом, що дозволяє інтегрувати дві названі вище 
тенденції суспільного розвитку в органічну єдність. Для того, щоб 
переконатися в цьому, достатньо поглянути на розвиток окремої 
країни як на процес онтогенезу, а на спільний розвиток країн в 
складі світового суспільства - як на процес філогенезу - і все стає 
на свої місця. Імперативність даної ідеї полягає в тому, що вона 
визначає, що, як і чому необхідно оберігати, а також якими 
засобами може бути забезпечена безпека. 

Водночас це означає, що філософії і суспільній науці для 
створення науково-філософської основи системи виживання 
планетарного людства і створення оптимальних концепцій 
національної безпеки необхідно пояснити декілька основних 
аспектів даної проблеми, а саме: 

по-перше, треба розкрити філософську ідею-смисл, що 
сконцентрувалася в понятті "соціальний організм", показавши її 
як суть, зміст і форму соціального життя; 

по-друге, треба уявити соціальний організм як об'єктивну 
реальність з відповідними морфологічними і функціональними 
характеристиками. Власне кажучи, концепція безпеки повинна 
створити простір для саморозгортання соціального організму 
країни і його підсистем або органів в складі сімейства соціальних 
форм; 

по-третє, треба розглянути концепцію безпеки як 
соціального явища, для створення якого вимагається специфічний 
науково-методологічний інструментарій. Зупинимось на цьому 
більш детально. 

Ідея організменого втілення життя людини має 
багатовікову історію. Перші згадки про суспільний організм як 
форму існування людини відносяться, як відомо, ще до 
давньоіндійських Вед (біля 3.5 тис. років) і Римської історії (біля 
2.5 тис. років). В більш пізні часи дана ідея була підтримана 
Платоном, Арістотелем, Гоббсом, Кантом, Спенсером, Марксом, 
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Енгельсом, Леніним, Дюркгеймом і багатьма іншими 
філософами. В світовій соціології склався цілий напрямок, який 
отримав назву органічної школи. З сучасних дослідників її 
підтримують багато вітчизняних і зарубіжних вчених і практиків, 
які намагаються застосувати системний підхід до вивчення і 
регулювання суспільних процесів. 

Наш аналіз показує, що ІДЕЯ СОЦІАЛЬНОГО 
ОРГАНІЗМУ виникла для відображення в логічній формі 
специфічного планетарного явища, а саме - саморозгортання 
соціального життя або розумної живої речовини, що співіснує 
поряд із звичною білково-нуклеіновою формою життя. В ній, 
названій вище ідеї, зафіксоване в когнітивній формі діалектичне 
протиріччя між людиною і суспільством. Онтологічно таке 
протиріччя уявляє собою систему взаємодії людей між собою. 

Звідси витікає завзяте прагнення дослідників, 
використовуючи засіб аналогій, накласти закономірності живого 
виду планетарної речовини на розумну живу речовину. Саме через 
цю причину історія її саморозгортання, як відомо, тісно 
переплітається з поняттям "фізичний організм". Даний зв'язок 
може бути уявлений в такому виді. У Платона він є метафорою, у 
Арістотеля - аналогією, у Спенсера - паралелізмом, у 
Лілієнфельда - абсолютною тотожністю. Зараз же ми констатуємо 
її як відносно самостійне явище, предмет особливого науково- 
філософського аналізу. 

Тому суть проблеми в тому, щоб дану ідею перетворити на 
філософську концепцію саморозгортання соціальної реальності як 
відносно самостійного геологічного процесу. Генетично соціальна 
дійсність випливає з розвитку біосфери, має унікальне буття в 
ноосфері і закономірно переходить в електромагнітосферу як 
елемент вже космічного середовища. Це засіб, яким перед нами 
розгортається явище ноокосмогенезу, що включає в себе три 
рівні: Переджиття, Життя і Зверхжиття. 

Таким чином, сучасна криза суспільного розвитку впритул 
наближає нас до того, щоб по достоїнству оцінити думку В. І. 
Вернадського про те, що в різних областях і на різноманітних 
рівнях ієрархічної організації Всесвіту, використовуючи різні типи 
матеріально-енергетичного потоку, існують надзвичайно 
різноманітні форми живої речовини, основані на різній польовій 
формі. 

Це означає, що в умовах нашої планети існує специфічна 
форма розумної живої речовини з електромагнітним видовим 
полем. Дана гіпотеза хоча і дискусійна, однак вона не суперечить 
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відомим    функціональним    визначенням    життя,    що    раніше 
формулювалися А. Н. Колмогоровим і А. А. Ляпуновим. 

Загальновідомо, що специфічний зміст, укладений в ідеї 
"соціальний організм", розгортається перед нами як соціальний 
світ. Але точніше всіх, можливо, висловився І. Кант, що назвав 
його ноогонічним світом, тобто світом, виробленим розумом 
людини. Останній уявлений як інтеллігібельна матерія, тобто 
специфічна реальність, сприймана людиною шляхом духовних 
почуттів. Цим пояснюється, на нашу думку, значне зростання 
загальнолюдських цінностей, що носять здебільшого духовний 
характер. Серед них найбільш важливими є людське життя, 
свобода особистості, демократизація суспільних відношень, 
творчий початок, в тому числі і підприємницька ініціатива та 
інші. 

Названий вище специфічний зміст, постійно відтворюваний 
людиною в планетарному масштабі, вимагає особливих умов для 
ефективного функціонування і розвитку. Саме для формалізації цих 
умов і потрібна концепція безпеки. І тут виявляється надзвичайно 
важливим правильно зрозуміти місце і роль форми для існування 
другої природи. Організмена форма вкрай необхідна для 
соціального життя, оскільки розвинена до певного ступеню 
виробленості розумна жива речовина вимагає її для самореалізації 
системних якостей. Наприклад, для того, щоб, з одного боку, 
зберігати і примножувати основні атрибутивні якості 
інтеллігібельної матерії, а з іншого - досягати необхідної і 
достатньої потенції реалізовувати свою специфічну генеральну 
(стадійну) функцію - породити космічну форму життя 
(Зверхжиття) на Землі. 

Аналіз соціального організму як специфічної реальності 
слід починати зі встановлення його природи. Це в теорії пізнання 
є узвичаєним правилом. На превеликий жаль, в філософсько-
соціологічній літературі немає сьогодні стабільної точки зору на 
природу соціального світу. Її пов'язують із засобом 
життєдіяльності людей, діяльністю людини, суспільними 
відношеннями, суспільною і індивідуальною свідомістю, 
ноосферою, божественою субстанцією і т. і. Але жодна з цих 
позицій не може нас влаштувати по тій простій причині, - що немає 
вказівки на специфіку субстанції основи, тобто ми не можемо її 
відрізнити, від інших. Тут треба знайти вихід з когнітивного 
тупіка. При цьому треба пам'ятати про те, що теоретичне 
обґрунтування квантово-хвильової природи соціального життя 
інтегрувало б її з біологічним життям (Переджиттям) і космічним 
життям (Зверхжиттям). Принципи національної програми,    що 
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сформулювалися на цій основі, гармонізували б соціальне життя з 
іншими формами руху універсума, що значно б підвищило її 
життєстійкість. 

В обґрунтуванні її генези безумовно ясно, що вихід на 
обґрунтування специфіки природи соціального явища треба 
шукати з боку його джерела, тобто з боку атрибутивних 
властивостей живого людського організму. І тут особливу увагу 
привертає опосередкуюча функція біологічного організму, 
оскільки останній функціонує як орган опосередкування 
психофізичного і психологічного компонентів структури людини, 
а ширше - матеріального і духовного світів. При цьому з 
психології добре відомо, що психофізичний компонент пов'язаний 
з почуттями людини, а психологічний - із смислами. Перший 
базується на структурній інформації, а другий - на фенотипічній. 

У зв'язку з цим уявляється надто важливою і 
перспективною справою пояснення суті і функцій в соціальному 
тілі країни інформації, що в польовій формі життя грає 
системоутворюючу роль. Інформаційний метаболізм, зумовлений 
взаємодією соціального організму з довкіллям, складається з 
безлічі різноманітних потоків оперативної (соціальної, науково-
технічної, видовищної, музичної і т. і.) інформації. У зв'язку з цим 
концепція національної безпеки встановлює певні правила їх 
формування і функціонування. Вживання тут терміну "жорсткий 
контроль" недоречно. Для приведення до рівноваги 
інформаційного обміну всередині країни, а особливо між 
країнами, необхідно в концепції безпеки відобразити не стільки 
зміст, скільки  обсяг,  спрямування  і  інтенсивність  колооберту 
інформаційного потоку. 

В зв'язку з тим, що соціальний організм країни уявляє собою 
органічну єдність людини і суспільства, концепція національної 
безпеки повинна в рівній мірі містити принципи оптимізації як того, 
так і іншого інгредієнтів. При цьому гуманітарні цінності, що 
виходять сьогодні на передній план, вимагають, щоб особі була 
віддана перевага, оскільки вона є активною стороною даного 
протиріччя. Концепція безпеки повинна надавати можливість 
особистості вільно флюктуювати на всіх рівнях виробничо-
господарської, організаційно-політичної та духовно-
культурологічної діяльності. 

Тут особливі зусилля вимагаються від дослідників для 
концептуального пояснення механізмів засвоєння розумною 
живою речовиною "зовнішнього" або космічного матеріалу і 
створення з нього індивідуальних віртуальних соціальних світів. 
Так, наприклад, засвоєння потоку протонів відбувається у формі 
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збудження в людському організмі того ж змісту, що присутній в 
об'єктивній формі універсума, тобто у Всесвіті. "Та обставина, що 
замість впливу зовнішніх причин ми знайшли для організму 
визначення збудження зовнішніми потенціями, - писав Г. Гегель, -
складає важливий крок на шляху до істинного уявлення 
організму" [1, 504]. 

У фізичному плані взаємодія виглядає як заворушення 
внутрішнього силового поля окремої людини і коливання 
зовнішнього енергоінформаційного поля соціальної спорідненості 
- групи, колективу, етносу, народу і, нарешті, людства. 
Пасіонарність, за Л. Гумільовим, якраз і підводить нас впритул до 
наукового розуміння механізму даного процесу. 

Не менш відповідальним моментом в розробці концепції 
національної безпеки с забезпечення умов морфогенезу або 
формоутворення соціуму, який протистоїть особистості, і 
специфічний процес, що передує виникненню суспільства. Вихідним 
моментом в дослідженні морфології соціального організму є 
визначення матеріалу (так званої морфи), з якого виготовлене 
соціальне тіло. Тому найважливішою задачею майбутніх 
досліджень якраз і є те, щоб пояснити, що це за продукт, що 
виробляється людським духом і репрезентує всередині нас 
об'єктивний соціальний світ. Вироблення цього специфічного 
продукту, а, на нашу думку, це може бути тільки знання, є засіб 
існування соціальної реальності всередині нас. У зв'язку з цим 
концепція національної безпеки повинна фіксувати принципи 
наукового і культурного обміну, гуманітарної освіти, селекції 
національних цінностей і їх інтеграцію з загальнолюдськими 
цінностями. 

Саме знання, а тим більш наукове знання, є дійсно 
об'єктивною реальністю, що, як якийсь відстій, виробляється 
самим людським духом, виділяється їм і нерозривно з ним 
пов'язане. З відкриттями елементарної частинки цього відстою є 
можливість перейти до освоєння морфології соціального 
організму, уявивши його як надорганічне (польове) тіло, що в 
звичних для нас координатах "простір-час" уявляє те, що зараз 
переховується під поняттям "ноосфера". Це якісно нове утворення. 
Його зміст розгортається в координатах "теоретичне-практичне". 

Вивчаючи соціальне життя, що протікає в організменій 
формі, ми маємо справу з постійно змінюваним полем, що є, на 
відміну від сенсибельної, інтеллігібельною матерією. Таким 
чином, соціальна реальність, яка з'явилася, є утворенням, що 
підтримує саму себе за рахунок постійного руху. А це означає, що 
суб'єктивна       інтелектуальна   сила   і   колективно   породжена 
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об'єктивна інтелектуальна сила, зі своєю появою починають 
взаємодіяти між собою. Це зумовлене тим, що вони уявляють 
собою дві різні форми одного і того ж матеріалу. А раз так, то 
вони неминуче вступають у взаємодію між собою. Тому для того, 
щоб завершити вивчення даного процесу в бутті, треба показати, 
як ці сили взаємодіють між собою тепер, в якості органічного 
цілого, що, власно говорячи, тільки і слід називати соціальним 
організмом. 

Як показує гіркий досвід СРСР та інших країн 
соціалістичної орієнтації, сьогодні велику загрозу національній 
безпеці складає характер взаємовідносин держави з іншими 
підсистемами, ніж іншими країнами. У зв'язку з цим природно, 
що в структурі цілісної системи необхідно виділити специфічні 
утворення - видові і найпростіші соціальні мікроформи, що є 
продуктом органоценозу в соціальному організмі. До видових 
соціальних організмів слід віднести те, що зараз ми розуміємо під 
сферами суспільства: економічною, соціальною (у вузькому сенсі 
слова), політичною і культурно-історичною. До найпростіших 
соціальних мікроорганізмів відносяться ділові мікроформи — 
товар, що виробляється, послуги — і тканеві мікроформи, що 
обслуговують перших, водночас включаючи їх у видові соціальні 
організми. 

При додатку фундаментальних принципів буття до 
соціального організму з метою з'ясування його основних 
атрибутивних властивостей і закономірностей існування в бутті 
важливо виходити з того, що нормальний стан універсуму є 
постійне відтворення вихідної субстанції або безперервний рух 
становлення. Це означає, що соціальний організм слід розглядати 
як нескінченну діяльність або як суб'єкт. Але оскільки соціальний 
організм має тривалість, то його треба розглядати і як об'єкт, а, 
отже, можна говорити про його морфологічну будову. Ці два 
аспекти концепція безпеки повинна чітко відображати. 

Існування окремих країн як самоорганізуючих систем 
виступає як процес самовідтворення констатуючої їх просторово-
тимчасової структури. В ході його ієрархія відношень існування 
"розгортається" в ієрархію форм перетворень, які знаходяться в 
певних фазових співвідношеннях. В результаті відбувається 
повторення відношень співіснування, і завдяки цьому 
створюються передумови для повторення тимчасових відношень, 
утвориться самовідновлюючий просторово-тимчасовий порядок 
(цикл існування). Специфічні для кожної конкретної країни форми 
відношень співіснування і форми перетворень, що є, безумовно, 
необхідними для того, щоб весь динамічний порядок знаходився 
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на шляху "до себе", можна охарактеризувати як конституюючий 
елементи даної системи, її норми. 

При виробленні доктрини національної безпеки важливо 
звернути увагу ще на один істотний момент, що повинен 
враховуватися на інформаційній фазі розвитку планетарного 
людства. Його суть в тому, що саморозгортання соціального 
організму країни спрямовується шляхом прямого динамічного 
впливу вищої суспільної структури на нижчі, також зміни 
відбуваються в ході взаємодії структур одного рівня, і, нарешті, 
тут відбивається наявність двох контурів - позитивного і 
негативного зворотніх зв'язків, якими жива система страхується 
від саморозпаду. 

Особливий інтерес являє собою врахування в концепції 
національної безпеки функціонального аспекту соціального 
організму, в якому водночас поєднуються його суб'єктивний і 
об'єктивний інгредієнти. Складність тут викликає уявлення його 
складових як органічної сукупності функціональних органів. І тут 
виявляється важливою вказівка А. А. Ухтомського, який писав, 
що органом може бути всяке тимчасове поєднання сил, здатне 
здійснити певне досягнення. При цьому, вводячи поняття 
рухомого органу, він попереджав проти звичок зв'язування цього 
поняття з уявленням про морфологічно статичне, постійне 
утворення, що склалося. Система національної безпеки повинна 
забезпечувати простір для їх функціонування, оскільки шляхом 
варіювання вони "накреслюють" і реалізують, закріплюють нові 
функціональні можливості, тобто здійснюють своєрідний рух в 
просторі функціональних можливостей. 

Елементи структури особистості і суспільства в такому 
випадку можна розглядати як семантичні одиниці, з яких легко 
вже збираються функціональні органи. Ці функціональні органи 
діють, за А. Н. Леонтьєвим, "так, як і звичайні морфологічно 
постійні органи; однак вони відрізняються від останніх тим, що 
уявляють собою новоутворення, які виникають в процесі 
індивідуального (онтогенетичного) розвитку" [2,412]. 

Особливо делікатною справою є обґрунтування принципів 
безпеки для взаємодії системи управління країною з підсистемами 
суспільства і громадянами країни. Це викликане тим, що на етапі 
функціонування соціального організму відбувається істотна 
прибавка, бо функціональні органи породжують якісно нове 
функціональне утворення - систему саморегулювання. 
Конструктивно така система виникає з гомеостату - 
онтологічного органу, що володіє двома контурами (позитивного 
і   негативного)   зворотного   зв'язку   для    здійснення   функції 
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саморегулювання другої природи. Вся тонкість їх відношень в 
тому, що, виникнувши для задоволення потреб громадян країни, 
система управління, по мірі бюрократизації, стає самодовліючим 
фактором над тими громадянами країни, хто її породив. 
Бюрократизована система рубає гілку, на якій сама сидить. 

Власне кажучи, ми можемо почати вирішувати проблему 
оптимізації розвитку планетарного людства тільки тоді, коли 
досягнемо розуміння суті, змісту і специфіки функціонування 
гомеостату соціального життя -  цього похідного 
функціонального органу від первинних структур соціального 
організму. 

Отже, концепція національної безпеки в силу того, що 
соціальний організм є гігантський функціональний орган, 
повинна будуватися на організаційних закономірностях, що 
тільки і можуть забезпечити конкретну і тонку "каналізованість" 
суспільних процесів, специфічну функціональність просторових і 
тимчасових співвідношень його органів. Тут принципово 
важливим виявляється створення умов для саморозгортання 
певного набору соціальних процесів, що. складають органічну 
систему, яку ми називаємо соціальним організмом. 

Концепція безпеки будь-якої соціальної системи повинна 
відображати умови, при яких досягається збалансованість між її 
компонентами і середовищем. Даний аспект, як відомо, особливо 
інтенсивно розробляють екологи. Це можливо лише при 
фіксованому, тільки їй властивому типі конфігурації компонентів, 
що і висловлюють інваріантні параметри етносоціального 
організму. Звідси прямо випливає необхідність розробляти 
програми забезпечення національної безпеки для окремо взятої 
країни. 

Оскільки загальнопланетарний соціальний органам уявляє 
собою систему функціональних співвідношень, то він виникає 
завдяки діючим в даний момент функціональним структурам 
соціальних організмів окремих країн. У зв'язку з цим концепція 
планетарної безпеки формується на базі національних концепцій. Її 
ведучою функцією с забезпечення коеволюції національних 
соціальних систем в рамках законів і закономірностей філогенезу 
соціальних форм. 

Така концепція буде ефективною, якщо вона забезпечує 
сприятливі умови для процесу самовідтворення конституюючої 
його просторово-тимчасової структури. В ході його ієрархія 
відношень співіснування розгортається в ієрархію форм 
перетворень національних соціальних організмів, що знаходяться 
в певних фазових співвідношеннях, в результаті чого відбувається 
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повторення відношень співіснування і, завдяки цьому, 
створюються передумови для повторення тимчасових відношень, 
утворюється самоповторюваний просторово-тимчасовий порядок 
(цикл існування). Сукупність таких подій утворить структуру 
соціального організму планети. 

У зв'язку з цим принципи такої концепції повинні 
гарантувати специфічні для кожної конкретної самоорганізуючої 
системи форми відношень співіснування і форми перетворень, що 
є, безумовно, необхідними для того, щоб весь динамічний порядок 
знаходився на шляху до себе. Їх можна охарактеризувати як 
конституюючі умови соціального організму, його норми 
становлення, сталого функціонування і розвитку. 

Отже, на межі XXI століття проблема національної безпеки 
вже не може бути розв'язувана в рамках окремої країни. Її рішення 
залежить від засобів захисту соціальних процесів іншими 
країнами. Разом вони створюють зверхорганізм планетарного 
масштабу, стале функціонування якого є головною гарантією для 
сталого розвитку національних соціальних організмів. Між 
концепціями національної і планетарної безпеки існує залежність, 
що висловлюється співвідношенням частини і цілого. За великим 
рахунком, концепція планетарної безпеки покликана грати роль 
принципу зовнішнього доповнення для соціальних організмів окремих 
країн. 

З усього викладеного вище випливає висновок про те, що 
для розробки концепції безпеки в ході подолання сучасної кризи 
треба запропонувати надійну теорію ноосоціогенезу, або краще, 
ноокосмогенезу. Її неможливо розробити без відновлення засобів 
дослідження проблем соціального життя. Це означає, що на 
практиці в області методології науки потрібно реалізувати 
наступний алгоритм: спочатку підвести якісно іншу світоглядну 
основу під проблему безпеки, після цього сформулювати нове 
ідеологічне кредо, після чого визначити інструментарій її 
побудови. 

Починати тут потрібно з відновлення світоглядної основи. 
Зараз широко розповсюджена природно-наукова картина світу, 
побудована на принципах класичної механіки, вже вичерпала свій 
еврістичний потенціал. Для просування вперед необхідно 
обґрунтувати новий погляд на джерело і функціонування Всесвіту. 
У зв'язку з цим філософії треба уважніше придивитися до спроб 
сучасної науки обґрунтувати єдність Всесвіту на основі гіпотези 
про квантово-хвильове її джерело. 

Природно, що нова світоглядна основа прямо відсилає нас 
на пошук  іншої ідеологічної настанови  в  розробці  концепцій 
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безпеки. Тому, намагаючись філософськими засобами проникнути 
в XXI століття, ми повинні вчинити прорив до нового типу 
ідеологій. Для цього треба зробити, як мінімум, два принципових 
кроки. По-перше, треба відмовитися від монізму в ідеології, 
оскільки матеріальний і духовний інгредієнти субстанціональної 
основи Всесвіту настільки інтегровані в органічну єдність, що 
пояснення будь-якої форми планетарного життя з позицій 
матеріалізму або ідеалізму принципово неможливо. По-друге, 
треба перейти від ідеології руйнування до ідеології створення. І 
тут важливий самий поворот в мисленні філософів і вчених, що 
визначають характер і організацію духовного виробництва в 
епоху інформаційної фази розвитку планетарного людства. 
Політики і державні службовці як головні розробники і виконавці 
доктрин національної безпеки, певно, будуть слідувати за ними, 
оскільки пояснення необхідних мір в даній області отримає 
струнку логіку і особливу естетичну привабливість в практичному 
житті народів, країн, континентів і усього світу. 

З цієї точки зору ідеологію, перспективну для створення 
системи національної безпеки на основі багатокритеріальної 
оптимізації соціального життя, можна визначити як спеціально 
сконструйований елемент, що організує діяльність її розробників в 
процесі освоєння ними життєдіяльності країни через призму ідеї 
соціального організму. 

Водночас необхідно істотно змінювати комплекс засобів 
філософського і наукового пошуку більш універсальним 
методологічним інструментом. Це потрібно для того, щоб, 
використовуючи різнорідну теоретичну спадщину, можна було б 
цілеспрямовано і раціонально виконувати перетворення 
нагромадженої людством сукупності філософських ідей. 

Застосування категорії "організм" до енергоінформаційної 
(польової) форми життя означає, що соціальним філософам, а, 
отже, і політологам, і практичним політикам не слід боятися 
включати в арсенал методологічних засобів застосовувані в ході 
розробки концепції безпеки терміни, що зміцнилися в останній час 
в арсеналі природних наук. Це стосується таких  
високопродуктивних когнітивних засобів перетворення соціальної 
дійсності як, наприклад, синергетика, спонтанність, хаос, 
потенційні соціальні світи, віртуальність, самоорганізація, 
морфогенез, фенотип, інформаційний метаболізм, 
саморегулювання, ентропія, органоценоз, гомеостат, гомеорез, 
онтогенез, філогенез, відбір, спадковість, наступність, 
поліваріантність розвитку, екологічна рівновага, кооперація, 
координація, свобода, демократія, творчість, наукове і ділове 
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співробітництво,   гуманітарне   утворення,    культурний   обмін, 
вільна торгівля, спільна діяльність та ін. 

При цьому лексичні одиниці мови концепції виявляються 
таким специфічним субстратом системи безпеки, що вже задає 
клас можливих морфологічних структур, що можуть на цьому 
субстраті реалізуватися і, водночас, детермінує якість їх 
функціонування, оскільки тут йдеться про живі органами. 

Отже, для рішення такої складної проблеми сучасності як 
розробка ефективних концепцій національної і планетарної 
безпеки у нас сьогодні є явно мало наробок, оскільки саме 
соціальне життя як польова форма існування розумної живої 
речовини ще не отримала достатнього філософського і наукового 
обґрунтування. Тому проблема багатокритеріальної оптимізації 
соціального життя планетарного людства, рівно як і окремих 
країн, дійсно є унікальним і складним об'єктом як для сучасної 
теорії пізнання, так і для практичного перетворення вигляду 
соціального світу силою політиків. 

І якщо не прогнозувати якісного стрибка у вдосконаленні 
методології фундаментальних досліджень суспільного життя, то 
освоєння політологами і політиками названої вище проблеми 
може навіть вийти далеко за межі XX століття. Але як би там не 
було, планетарне людство повинно засвоїти свою генеральну 
функцію в саморозгортанні Всесвіту і на її основі розробити 
принципи зовнішнього доповнення для коеволюційного розвитку 
країн на етапі інформаційної фази розвитку планетарного 
людства. Для цього йому необхідно погодити свою поведінку з 
потребами розвитку космічного середовища. Щоб створити 
необхідні для цього гарантії і соціальні технології, сучасній теорії 
пізнання і практиці необхідно минути той шлях, що ми виклали 
вище. При цьому, цілком очевидно, що чим раніше вчені і 
політики різних країн, співробітники міжнародних організацій і 
екологи почнуть спільно рух в даному напрямку, тим більшого 
вони зможуть досягнути на шляху до космічної форми життя. 
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МОЖЛИВОСТІ ЕМПІРИЧНОГО НАПРЯМКУ В ДОСЛІДЖЕННІ 
УКРАЇНСЬКОГО МЕНТАЛІТЕТУ 

У   вітчизняному   суспільствознавстві   останніми   роками 
сформувався та постійно поширюється потік публікацій,  які 
поєднує   загальна   мета   -   з'ясування   сутності   українського 
менталітету    в    розмаїтті    його     властивих    характеристик. 
Етнографи, психологи, соціологи, історики, філософи ретельно 
вивчають різноманітні прояви української ментальності, виходячи зі 
специфіки свого проблемного кола [1]. Значна частина цих 
досліджень відштовхується від так званого нормативного підходу, де  
ментальність  розуміється  як  зміст  історичної  пам'яті,   як 
"звичка   свідомості",   як   норма   мислення,   що   детермінована 
природним оточенням та минулим етносу.  Але поряд з цим 
підходом існує й інший - емпіричний напрямок, згідно з яким 
зміст ментальності випливає із реальних властивостей колективної 
психіки. Умовно кажучи, обидва підходи рухаються назустріч 
один   одному:   нормативний   -   від   минулого   до   сучасного, 
емпіричний - від сучасного в минуле, при цьому вони не стільки 
суперечать, скільки доповнюють  один одного,  розрізняючись 
головним чином в методиці залучення інформації. 

За останні десятиріччя, як відмічає А. Вежбицький, 
польський фахівець в галузі "національної характерології", 
нормативний підхід до трактовки менталітету поступово 
змінюється на емпіричний [2]. На основі аналізу історичного 
матеріалу можна зробити висновок про "належні" риси етнічної 
ментальності, але інформацію про її існуючий стан може надати 
лише емпірія. Етнічна ментальність виявляється крізь етнічний 
характер і в сукупності з історичним напрямком "національна 
характерологія" досить повно описує зміст менталітету етносу. 

В свою чергу, "формою прояву національного характеру, 
що вимірюється, слугують етнічні стереотипи, які є емпіричними 
індикаторами       характерологічної        своєрідності        етнічної 
спорідненості" [3]. Ментальні стереотипи відображають наявність 
найбільш оптимальних алгоритмів мислення і поведінки етнофору 
в різноманітних ситуаціях, впливаючи на етнічні настанови і 
детермінуючи  завдяки  цьому   риси   національного   характеру. 
Стереотипи   і   настанови,   на   наш   погляд,   виступають   тією 
загальною ланкою, крізь яку здійснюється зв'язок між етнічним 
менталітетом і національним характером. Ментальні стереотипи і 
настанови виникають як в процесі безпосередньо міжетнічної 
взаємодії   (комунікація),   так   і   на   невпорядкованих   рівнях 
транслювання   інформації   (чутки,    анекдоти,    прислів'я       та 
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приказки), зокрема на переконаннях, що йдуть корінням в 
історичне минуле і ретранслюються через фольклор і образи 
мистецтва (літератури тощо). Ментальні стереотипи і настанови, а 
також риси національного характеру, що витікають з них, можуть 
бути спрямовані як на саму етнічну спільноту (аутостереотипи), 
так і на її етнічне оточення (гетеростереотипи). 

При цьому важливо враховувати, що ментальні стереотипи 
завжди формуються на підставі вибірковості. Коли ментальний 
гетеростереотип спрямований на виділення аксіологічних рис 
інших етносів, цей процес оцінки здійснюється шляхом 
співвіднесення їх зі своїми власними якостями. Разом з тим, 
уявлення про зміст власного менталітету формується під впливом 
етнічного оточення і залежить від властивостей менталітету тих 
етносів, з якими цей народ частіше всього контактує. Інакше 
кажучи, стереотипи (як ауто-, так і гетеро-) завжди формуються 
при співвідношенні різних етносів, "Нас" з "Ними", хоча інколи це 
і не усвідомлюється самими етнофорами. Виступаючи ланкою, що 
зв'язує глибинні ментальні процеси і прояви національного 
характеру, що фіксується буденним досвідом, ментальні 
стереотипи і настанови (що для нас важливо) можуть виступати в 
ролі індикаторів для їхнього аналізу. При цьому слід враховувати 
деякі специфічні властивості самих стереотипів, серед яких 
петербурзький соціолог З.В. Сікевич називає: 1) достовірність 
(протирічність стереотипу про одну і ту ж етнічну спільноту 
свідчить про те, що стереотип не стільки залежить від реальних 
особливостей народу, скільки від почуття вражди або дружби, які 
визначають ставлення носія стереотипу до того або іншого 
народу, коли мова йде про аутостереотип - на нього впливає 
соціальний стан, стабільність держави та ін.); 2) проекцію 
(етностереотип - свого роду проективний тест, що 
розповсюджується на весь народ, при цьому люди виявляють 
власні психологічні особливості); 3) зворотний вплив (позитивний 
гетеростереотип може викликати негативний аутостереотип, якщо 
етнофор знаходиться в ситуації порівняння); 4) гомоопис 
(аутостереотипи, як правило, відрізняє більш позитивна оцінка, 
ніж гетеростереотипи) [3]. 

Автором було зібрано емпіричний матеріал, що дозволяє 
виявити оцінку населення Запорізького регіону стосовно 
сучасного стану українського менталітету. В ході цього 
дослідження було опитано 484 респонденти різної етнічної ознаки, 
з них 292 українця, 70 росіян, 26 представників інших 
національностей: євреї, німці, греки, татари, поляки, білоруси та 
ін. 
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Серед питань, що були запропоновані респондентам, були і 
такі, що формулювались в етнопсихологічних дослідженнях 
деяких інших авторів [4], що дозволяє порівняти їх результати. 
Так, зокрема, В. М. Бебик в 1994 році опублікував результати 
етнопсихологічного дослідження, в якому респондентам було 
запропоновано назвати найближчих "ментальних родичів" 
українців. Аналізуючи відповіді, він підтвердив буденне уявлення 
про близькість українського менталітету з російським, 
болгарським, білоруським, словацьким. В загальному вигляді 
була отримана наступна картина. 

Таблиця 1. 
Найближчі "ментальні родичі" українців 

(за результатами київського опитування В. Бебика 1994 року) 
 

Етноси:                       Всі 
респонденти 

В ТОМу ЧИСЛІ (8 "і   

 (в%)  українці  росіяни  євреї 
Росіяни 53,0  53,8  55,2  50,0 
Болгари 50,9  48,7  59,4  62,5 

Білоруси 50,7  56,6  29,2  - 
Словаки 48,2  45,6  60,4  50,0 
Поляки 26,1  29,9  -  - 

Крім того, 24.0 % опитаних росіян повідомили, що українці 
мають загальні ментальні риси з вірменами, по 19,8 % - з 
литовцями і угорцями, а 50 % (що вже не відповідає 
розповсюдженим уявленням) респондентів-євреїв вбачають 
подібні риси в українській та італійській ментальності. Дати будь-
яке раціональне тлумачення цьому факту досить важко, але 
відзначимо, що запорізькі респонденти неукраїнських 
національностей також підтверджують "ментальну спорідненість" 
українців та італійців, підтверджуючи завдяки цьому результати 
київського дослідження. 

Наведені в таблиці 1 дані дозволили В. Бебику зробити 
висновок, що незважаючи на близькість слов'янських 
менталітетів, ані українці, ані росіяни не назвали один одного 
серед найближчих "родичів". "От вам і найближчі родичі!" -
резюмує дослідник. Тут, очевидно, слід робити поправку на 
регіональну специфіку південно-східної України. Результати 
запорізького дослідження в цілому дали досить близькі з 
київським опитуванням результати (див. Таблицю 2). Але, разом з 
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тим, "поріг більшості" відносно спорідненості росіян і українців 
був перейдений на користь позитивної відповіді. 

Таблиця 2. 
Десять найближчих "ментальних родичів" українців 

(за результатами запорізького дослідження 1996 року) 
Етноси: Всі респонденти (в %) В тому числі (в %) 

українці росіяни ІНШІ 
Росіяни 61,1 60,2 68,6 46.1 
Білоруси 47,9 52,0 45,7 30,7 
Поляки 33,9 30,1 40,0 33.9 
Молдовани 7,4 6,8 11,4 - 
 5,7 8,2 2,8 - 
Євреї 4,9 2,7 11,4 - 
Італійці 4,9 2,7 5,7 15,3 
 4,9 6,8  7,6 
Литовці 4,1 4,1 2,8 7,6 
Словаки 3,3 2,7 5,7 - 

В цілому ж порівняння відповідей обох досліджень 
дозволяє констатувати наявність в масовій свідомості сталих 
стереотипів відносно споконвічної етнічної дилеми "Ми - Вони", а 
також ментальну близькість слов'янських народів, особливо 
східних слов'ян. Ментальні стереотипи виникають, з одного боку, 
під впливом стремління до асоціацій абстрактних понять з якими-
небудь конкретними образами, а з іншого - в результаті 
"спрощення", тобто відокремлення деяких якостей, що замінюють 
собою більш складні соціальні явища. В цьому відношенні 
несвідомі асоціації, що виникають у етнофора, також несуть певну 
інформацію про зміст ментальних стереотипів. Аналіз таких 
психічних асоціацій, кінцево, навряд чи може дати основу для 
серйозних наукових узагальнень, але коли ми маємо справу з 
етнічною ментальністю, звернення до психічних асоціацій не лише 
правомірні, а й можуть привести до цікавих висновків. 

Відповідаючи на запитання нашої анкети "Які країни 
асоціюються у Вас з Україною?", опитані змальовували 
своєрідний портрет країни в координатах, обов'язки яких 
виконували асоціативні образи інших країн світу. Причини 
асоціацій при цьому могли бути найрізноманітнішими, 
починаючи від значної концентрації суспільно-політичного життя 
в столиці (з Францією) і закінчуючи чисто зовнішньою подібністю 
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кольорів державних прапорів України і Барбадосу. За частотою 
згадувань країни розподілилися у наступному вигляді. 

Таблиця 3. 
Десять країн, з якими асоціюється Україна 

(за результатами запорізького дослідження 1996 року) 
 

Країни:          Всі респонденти (в %) В тому числі (в 7°) 
   Українці  Росіяни Інші 
Росія  61,9 68,5  62,8 23,1 
Польща  45,5 46,0  54,3 15,4 
Білорусь  42,1 35,6  34,3 23,1 
Канада  37.2 39,7  25,7 53,8 
Молдова  8,2 12,3  2,9  
ФРН  8,2 5,5  8,6 23,1 
Франція  7,4 8,2  2,9 15,4 
США  6,6 6,8  2,9 15,4 
Болгарія  .    5,7 -  20,0 ~ 
Австралія  4,9 5.5  2,9 7,7 

Звертає на себе увагу той факт, що, крім трьох слов'янських країн-сусідів з 
соціалістичним минулим (Росія, Польща, Білорусія), у значної частини респондентів 
Україна асоціюється з Канадою. Приводом для подібних асоціацій є, очевидно, подібне 
природне оточення, значення степу для сільського господарства, значний прошарок 
української еміграції, підтримка канадським урядом сучасного курсу незалежної України. 
Інші країни світу згадувались значно менше. Крім того, майже кожен п'ятий (19,7 %) 
респондент в різноманітних варіантах назвав відсталі країни Африки або Азії. Приводом 
для таких асоціацій виступає економічна криза і катастрофічно низький рівень життя 
більшості населення нашої країни. Аналізуючи етнічні відзнаки у відповідях на 
поставлені запитання, слід відзначити, що з Болгарією Україна асоціюється тільки у 
росіян, а серед опитаних українців переважає думка, що між Канадою і Україною 
більше подібного, ніж у останньої з 
Білорусією. 

Маючи за мету виявити основні риси української ментальності, ми 
запропонували респондентам відповідати у "відкритому вигляді". Незважаючи на те, що 
відповідей в різному формулюванні надійшло дуже багато, а деякі з них ніяк не можна 
було віднести до рис ментальності — скоріше це взагалі людські якості — залишимо 
отримані дані в первісному вигляді та сгрупуємо їх в наступні пари. 
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Щирість 4,0 5,5 Байдужість 9,0 10,9 

Сміливість 7,0 5,5 Боягузтво 0,8 1,3 
Скромність 0,8 1,3 Хвастощі 2,2 2,7 
Обачність 0,8 1,3 Необачність 4,0 4,1 
Наполегливість 6,8 7,0 Упертість 0,8 1.3 

Крім парних, були названі ще і наступні "риси українського 
менталітету" (перша цифра - процент від загального числа 
опитаних, друга - процент від числа опитаних українців): 

Гостинність 29.7 26.0 
Доброта   19.0 21.9 
Витриманість 17.3 4.1 
Почуття гумору 14.0 9.5 
Товариськість 11.6 12.3 
Толерантність 5.7 8.2 
Господарність 5.0 6.8 
Патріотизм  5.0 4.1 
Непередбачливість 4.1 4.1 
Неорганізованість 4.1 2.7 
Темпераментність 3.3 4.1 
Заздрість   3.12.7 
Нахабство  3.1 1.3 
Чесність   1.7 2.7 
Деякі риси згадуються лише один раз (0,2 %). Серед них 

українці назвали оптимізм, почуття власної гідності, домовитість, 
волелюбство, акуратність, цікавість, принциповість, а 
представники інших етносів - людяність, м'якість, простоту, 
підозріливість, підлість, відсутність сумління, грубість, цинічність, 
доброту і витриманість, лукавість і почуття гумору, працьовитість 
і товариськість. Як бачимо, серед названих якостей немало 
негативних рис. Однак завжди слід пам'ятати слова відомого 
українського етнопсихолога В. Яниві про те, що "примітивним чи 
безкритичним був би погляд безкритичних середовищ чи спільнот, 
що, мовляв, дана спільнота має тільки позитивні диспозиції, себто 
тільки добрі, світлі, гарні психічні прикмети, - без недостач, без 
слабості, без хиб" [5, част. 2, 52]. 

В ході теоретичного аналізу отриманої емпіричної 
інформації дослідник вільно або мимоволі удається до означеного 
нормативного підходу, визначаючи що є нормою, а що - 
відхиленням від неї. І тут слід звернути увагу на неправомірність 
розповсюдження описаних вище результатів локального 
дослідження на всю українську ментальність,  бо  вона зовсім 
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неоднорідна ані з хронологічних, ані з регіональних ознак. Не 
треба бути фахівцем, щоб зробити висновок, що опитування в 
Західній Україні дасть цілком інші результати, ніж в Східних або 
Південних областях країни. В різних регіонах різне відношення до 
історичного минулого, культурної спадщини, мови, релігії,    до 
перспектив розвитку та ін. Завдання,   що ставилось, полягало в 
ілюстрації  самої  можливості   емпіричного   підходу  до   опису 
етнічного менталітету. Значно впливає на отримані результати і 
сучасна ситуація в суспільстві: масове зубожіння, орієнтація на 
ринкові відносини тощо. От як оцінює  цю ситуацію, наприклад, 
луганський   дослідник   В.   А.   Літвиненко:   "Помітно   ослабли 
буквально   генетично   притаманні   нашому   народу   доброта, 
безкорисливість, порядність, чесність, що сприяли нормалізації 
особистих   відношень.   Народ   почав   набувати   рис,   які   не 
характерні для його історичного менталітету, змінюється його 
культурний вигляд, відношення до життя, один до одного. Зміст 
відношень    між    людьми    зараз    все    більше    визначають 
індивідуалізм,  недовіра, підозріливість, ворожість, насильство та 
інші вади. Розмивається одна з найгуманніших рис народу -
славнозвісна  українська гостинність:  люди тепер спілкуються 
головним чином в сфері комерції - продають, купують, міняють. 
Тут не до душевної щедроти, немає місця безкорисливості, діє 
психологія торгашества, наживи" [5, част. 1,46]. 

Таким чином, обидва напрямки в дослідженні етнічної 
ментальності - нормативне та емпіричне - з'єднуються в 
заключному синтезі, органічно доповнюючи одне: емпіричний 
підхід надає інформацію про дійсний стан, а історико-нормативний 
підхід - матеріал до міркування про відповідність цього стану 
певному ментальному еталону. Підводячи підсумки дослідження, 
ще раз підкреслимо основні риси української ментальності, які 
зазначили опитані запоріжці: жадність і гостинність, доброта і 
витриманість, лукавство і почуття гумору, трудолюбство і 
товариськість. Що з цих якостей підтримувати, а що 
викорінювати — повинен вирішувати соціальний інтелект 
народу,    його    практична    свідомість    шляхом    ідеологічної 
діяльності. 
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М.Г. МУРАШКИН 
ФИЛОСОФСКОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ САМОДОСТАТОЧНОСТИ 

КАК РЕДУКЦИИ ПРОТИВОРЕЧИЯ БИОЛОГИЧЕСКИ И 
СОЦИАЛЬНО ОБУСЛОВЛЕННОГО В ЧЕЛОВЕКЕ 

Философский аспект данного вопроса требует определения 
статуса самодостаточности с онтологической, гносеологической, 
философско-антропологической и социальной точки зрения. 
Однако, чтобы подойти к разрешению данной проблемы, 
необходимо определить предмет исследования. 

Предметом данного исследования является 
самодостаточность как характеристика некоторых измененных 
состояний сознания, так как состояние самодостаточности - это 
вид озарения, при котором спонтанно редуцирует противостояние 
модальностей "Я" и "не Я" через их взаимное слияние и 
элиминацию излишних проявлений человека. Причины 
возникновения      самодостаточности как      скачка      от 
неупорядоченности сознательного и бессознательного в человеке 
к упорядоченности в процессе развития психики человека кроются 
в противоречивой тенденции, с одной стороны, самого сознания к 
развитию, а с другой - потребностью не подменять объективную 
реальность предметами, отраженными в мыслях, продуцируемых 
сознанием.   Это   онтологический   и   гносеологический   аспекты 

142 

Культурологічний вісник Нижньої Наддніпрянщини 

проблемы. Высвечивая социальный аспект, можно говорить о 
противоречии между сознанием как продуктом социального 
окружения и объективной реальностью вместе с человеческим 
подсознательным и бессознательным. 

Самодостаточность как вид озарения имеет тотальный 
характер, охватывающий как психическую, так и физическую сферы 
человека и, как уже указывалось выше, возникает спонтанно, без 
видимых причин, сопровождаясь редукционными процессами, 
ведущими к элиминации излишних проявлений человека, как 
феномен, освобождающий от излишнего. В данном определении 
понятие "редукция" употребляется не в совсем традиционном смысле, 
а как сокращение и сведение к более простому. Для понимания 
самодостаточности возникает необходимость выделить такую 
особенность редукционных процессов, как слияние, ведущее к 
сглаживанию выделенности модальностей "Я" или "не Я" в человеке, 
сглаживанию расщепленности личности на множество 
характерологических элементов, сосуществующих друг с другом и 
формирующих вторичную персональность [1]. 

Сложность в определении явления самодостаточности 
отметил А.Уотс, указывая на "распространённость удивительных 
мгновений озарения, которые Ричард Бек назвал "космическим 
сознанием".  Для  такого  рода переживаний  нет  подходящего 
названия. 

Назвать их "мистическими" — означает поставить их в 
один ряд с картинами иных миров, с видениями богов и ангелов. 
Когда же мы  называем их "духовными" или "метафизическими", 
мы подразумеваем, что они не являются в то же время крайне 
конкретными  и  физическими.  И  даже  понятие  "космическое 
сознание"     обладает     непоэтическим      привкусом     жаргона 
оккультистов.   Однако  во  все исторические  эпохи  и  во  всех 
культурах   мы   встречаемся   с  описанием   этого   самобытного 
переживания, которое возникает, как правило, неожиданно и 
непредсказуемо,    без    всякой   очевидной    причины.    Человек 
оказывается тронут самоочевидностью и самодостаточностью" 
[2].   Последнее   (   термин   "самодостаточность")   скорее   всего 
указывает  на  некоторое  свойство,     присущее  более  общему 
переживанию и не раскрывается в своих особенностях, связях и 
значимости по отношению к этому переживанию. Однако из всех 
определений самодостаточности, встречаемых нами в литературе, 
термин А.Уотса наиболее полно соответствует тому явлению, о 
котором идёт речь в данной статье. Хотя необходимо упомянуть 
также    и    Бертрана    Рассела,   который   употребляет   термин 
"самодостаточность" уже не в отношении к озарению, как это 
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делает А.Уотс, а в отношении к мистике. Так, по словам Майерса 
Оуэнса, "Бертран Рассел написал, что личность, испытывая 
мистическое ощущение, находится выше логики. С ним это 
случалось, так что ему можно верить. Хотя ощущение это 
действительно самодостаточное, мистик остро ощущает своё 
единство со всем человечеством..." [3]. Подобное утверждение 
является несколько противоречивым не только потому, что 
личность, испытавшая мистическое ощущение, находится выше 
логики (что является спорным и требует пояснений), но 
противоречие также коренится во взаимоисключающих 
переживаниях и ощущениях, когда человек, находящийся в 
данном состоянии, в основе которого лежит ощущение 
действительно самодостаточное, предполагающее некоторую 
оторванность человека, его отчуждённость, в то же самое время 
переживает единство со всем человечеством [4]. 
Самодостаточность как вид озарения затрагивает в человеке 
процессы трансформации таких противоположностей, как 
биологическое и социальное, "не Я" и "Я", побуждения и 
сознания, сознательного и бессознательного, инстинктивного и 
логически последовательного, уменьшая их противостояние. 

Однако в последнее время в научной литературе 
отмечаются противоречивые суждения по поводу данного 
вопроса. Вопрос о месте самодостаточности в биологической и 
социальной природе человека представляется весьма актуальным. 
Одни авторы, к примеру, считают, что состояние 
самодостаточности, результатом которого является редукция 
проявлений человека, не имеет самостоятельной роли в 
жизнедеятельности человека. Следовательно, существует точка 
зрения, сторонники которой высказывают предположение, что 
самодостаточность и мистические состояния подобного характера 
являются лишь сбоем в работе психики человека [5] и имеют 
сходство с патологией [6], указывают на дисгармонию 
биологического и социального в человеке. 

Имеется ещё одна точка зрения, отличная от первой. 
Сторонники её высказывают положение, что самодостаточность, 
в первую очередь, "это озарение" [7], которое "сопровождается 
эмоциональным экстазом, ощущением великого облегчения и 
освобождения" [8]. 

Факт облегчения и освобождения наталкивает нас на 
позитивное отношение к подобному роду озарениям. 

Необходимо отметить, что самодостаточное состояние 
сознания, особенно в глубоких формах своих проявлений, как и 
мистический опыт,    имеет внешнее сходство с патологическими 
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состояниями человека. И то, что это поверхностное сходство, 
которое не имеет в себе глубоких оснований, требует доказательств. 
Так, Франц Александер и Шелтон Селесник в своей книге "Человек 
и его душа" отмечают "очевидные моменты сходства между 
шизофренической регрессией и практикой йоги дзэн - буддизма 
просто показывают, что общее направление в восточных культурах -
это уход в себя от подавляющей физической и общественной 
реальности" [9]. Франц Александер проводит аналогию между 
мистической практикой и искусственно вызванной кататонией. 
Рассуждая с позиций психоанализа, он заключает, что "буддийская 
самопоглощённость - это либидозное, нарциссическое стремление к 
знанию, обращенное внутрь себя, род искусственной шизофрении с 
полным отрывом либидозного интереса от внешнего мира" [10]. 

Однако необходимо отметить, что в вышеприведённых 
суждениях речь идёт о мистической практике, а точнее, об 
искусственно вызываемом состоянии, а не о произвольно, без 
видимых причин, спонтанно возникающем состоянии, как это 
происходит при самодостаточности. Это, конечно, не является 
основанием, чтобы считать состояние самодостаточности не 
патологическим явлением. Однако необходимо заметить, что 
именно искусственность, то есть практика, смещает психику 
человека из одной акцентированной крайности к другой и 
действует как успокаивающая таблетка, выравнивая психические 
процессы. Принятие успокаивающего средства, как нам известно, 
ведёт к зависимости от этого средства. 

В отличие от искусственности, спонтанно возникающее 
состояние самодостаточности имеет несколько иную природу, на 
наш   взгляд,   сходную   с   процессом   "отрезвления"   [11]   через 
редукцию    излишних    проявлений    человека    [12].    Излишние 
проявления       могут       быть        представлены,        например, 
легкомысленными   фантазиями,   которые,   удваиваясь,    могут 
проявляться  как  патологические   черты  характера.   У.Джеймс 
процесс отрезвления описывает следующим  образом:   "...  под 
влиянием внешних обстоятельств  или  какой-то  необъяснимой 
внутренней   перемены   в   образе   мыслей   мы   внезапно    из 
легкомысленного и беззаботного состояния духа переходим в 
серьёзное, сосредоточенное. Объекты страха и печали действуют 
особенно отрезвляюще. Проникая в область нашего сознания, они 
парализуют   влияние  легкомысленной   фантазии   и   сообщают 
особенную силу серьёзным мотивам" [13]. И далее: "В личности 
вдруг изменяется уровень и появляется решимость действовать в 
нужном направлении" [14]. 
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Резкие изменения в психике можно расценивать как 
психическую неустойчивость. И это одна из причин, по которым 
состояние самодостаточности можно классифицировать как 
аномальное. 

Однако, как пишет У.Джеймс в книге "Своеобразие 
религиозного опыта", "не лежит ли в психической неустойчивости 
корень той эмоциональной восприимчивости, которая составляет 
необходимое условие нравственной чуткости?" [15]. В добавление 
к сказанному необходимо отметить, что резкие изменения в 
психике - это черта любой творческой личности. Причём эти 
изменения настолько значимы, что можно говорить об 
изменённых состояниях сознания, но вряд ли — о 
патологических. У творческих личностей "сознание почти всегда 
находится в изменённом состоянии", и "их обыденное сознание во 
время бодрствования представляет собой как бы открытый порт, 
в котором в любую минуту идёт выгрузка богатств, доставляемых 
из подсознания" [16]. 

Примером самодостаточности может служить эпизод из 
жизни Сократа. Платон в своём произведении "Пир" так 
описывает состояние, переживаемое Сократом: "Как-то утром он 
о чём-то задумался и, погрузившись в свои мысли, застыл на 
месте, и, так как дело у него не шло на лад, он не прекращал 
своих поисков и всё стоял и стоял. Наступил уже полдень, и люди, 
которым это бросалось в глаза, удивлённо говорили друг другу, 
что Сократ с самого утра стоит на одном месте и о чём-то 
раздумывает. Наконец вечером, уже поужинав, некоторые 
ионийцы - дело было летом - вынесли свои подстилки на воздух, 
чтобы поспать в прохладе и заодно понаблюдать за Сократом, 
будет ли он стоять на том же месте и ночь. И оказалось, что он 
простоял там до рассвета и до восхода Солнца, а потом, 
помолившись Солнцу, ушёл." [17]. 

Если при самодостаточности человек на время 
выключается из социального окружения — это ещё не говорит о 
наличии патологии. В период сна человек тоже выключается из 
сферы жизни, но мы никак не можем назвать состояние сна 
патологией на том основании, что человек на данный момент 
времени не в состоянии трудиться и находиться в состоянии 
бодрствования. О патологии мы можем говорить, если имеем 
расстройство ритма сна и бодрствования. 

Причём, если сон — это отсутствие сознания, то при 
самодостаточности человек находится в состоянии бодрствования 
и даже гипербодрствования, в состоянии бдительного сознания. 
Бдительность — неотъемлемый момент самодостаточности. 

В отношении телесной неподвижности при 
самодостаточности можно сказать, что нет достойных стимулов, 
чтобы человек в данном состоянии начал действовать. Кататония 
же — это феномен другого рода, возникающий при 
нагромождении самоконтроля и рефлексии. Но человек, его 
организм или просто какая-либо "энергетическая система не 
может быть полностью самоконтролируема, не переставая при 
этом двигаться. Контроль — это всегда ограничение движения, и 
поскольку полный контроль — это всесторонние ограничения, то, 
чтобы существовало движение, контроль всегда должен быть 
вторичным по отношению к движению. Выражаясь языком 
психологии, полное ограничение движения эквивалентно 
полному сомнению, отказу верить своим ощущениям и чувствам 
во всех отношениях. Возможно, пример такого состояния даёт 
человек в крайней стадии кататонии, которая проявляется в том, 
что он полностью отказывается двигаться и общаться" [18]. 

Необходимо отметить, что состояние самодостаточности 
не только не является патологическим явлением, а, наоборот, 
устраняет имеющуюся дисгармонию побуждения и сознания, 
природно-биологического "хочется" и социального "надо", через 
редукцию и элиминацию модальностей "не Я" и "Я" личности, 
через спонтанное снятие излишнего, что указывает на 
естественную природу данного феномена. 

Философское осмысление явления самодостаточности как 
вида озарения предполагает определение онтологического и 
гносеологического статусов. 

При  состоянии самодостаточности  можно  говорить  об 
онтологическом статусе данного явления, так как в изменение 
втянуто   не   только   сознание   человека,   а   и   его   состояние, 
структурная      сфера      мозга,      обслуживающая      сознание. 
Самодостаточность - явление не только психики, но и телесных 
изменений в человеке, конкретно и реально объективных, из-за 
чего данное явление не имеет онтологического статуса. Однако 
утверждения        человека,        находящегося        в        состоянии 
самодостаточности, не обязательно могут иметь объективный, 
онтологический характер и нести в себе элемент объективной 
истины. Утверждения человека в состоянии самодостаточности 
могут быть  просто  обычными  заблуждениями,  что  зачастую 
встречается   при  интуитивных   прозрениях  человека.   Другими 
словами,   состояние   самодостаточности,   как   и   интуитивное 
познание,   вдохновение  и прочее,   индифферентно   к   процессу 
познания,    т.е.    при   данном    состоянии    могут   открываться 
объективные истинны, а могут продуцироваться заблуждения. 
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Озарение является неотъемлемым компонентом состояния 
самодостаточности, а точнее, состояние самодостаточности - это 
особый род озарения. Однако творческим актом это состояние 
может и не сопровождаться, а интуитивные прозрения могут быть 
ошибочными. Следовательно, в гносеологическом плане 
неправомерно говорить о приращении нового знания и наличии 
процесса познания. 

В процессе переживания состояния самодостаточности 
познания не происходит. Во всяком случае социально значимого 
знания мы не имеем после переживания данного явления. Но 
необходимо отметить, что можно говорить о субъективном 
знании человека, знании, невыразимом и неотделимом от 
внутреннего мира человека, переживающего состояние 
самодостаточности. Даже тот, кто пережил данное состояние 
самодостаточности, до удивления констатирует тот факт, что 
воспоминаний и конкретных впечатлений не остаётся. Сознание 
хоть и активно, но только в плане чистого созерцания; оно 
недейственно и пусто. 

Состояние самодостаточности невыразимо, то есть не 
объективируемо в знании, что совершенно не доказывает 
непознаваемость данного состояния. Самодостаточность -
явление непознаваемое. Так в процессе переживания и при 
прерывании самого состояния самодостаточности можно 
услышать истинные высказывания о данном состоянии, которые, 
накапливаясь в истории культуры, выражаются в объективной 
сумме знаний. 
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В.И. МАНЖУРА 
ОБЩЕФИЛОСОФСКИЙ СМЫСЛ КАТЕГОРИИ "СОЦИАЛЬНОЕ 

ПРОСТРАНСТВО" 
Социальное пространство и социальное время 

фундаментальные категории социальной философии, от 
понимания которых существеннейшим образом зависит 
теоретическое представление об обществе и его сущностных 
определениях. И в этом смысле социальная философия ничем не 
отличается от других теоретических наук, качественно новые 
этапы в развитии которых начинались с пересмотра используемых 
ими представлений о пространстве и времени. 

Красноречивым примером тому является история 
становления неклассической релятивистской физики. Приходится 
признать, что в настоящее время именно общефизическая теория 
относительности, которая по занимаемому ею в структуре 
современной общенаучной парадигмы месту вполне может 
претендовать - и по ряду пунктов действительно претендует - на 
статус   общефилософской,   является   основным   "поставщиком" 
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таких фундаментальных концептов, как понятия пространства и 
времени, для современного теоретического мышления, в том числе 
и для метатеорий гуманитарных наук [1, 53-55]. 

Теоретическая социология наряду со многими другими 
теоретическими дисциплинами (в том числе и теоретической 
философией) находится под сильнейшим влиянием 
релятивистских представлений пространства и времени, и поэтому 
такое её фундаментальное понятие, как социум, явно несёт на себе 
"родимые пятна" релятивизма. Безусловным проявлением такого 
порядка вещей представляется тот факт, что большинство 
теоретических представлений о социальных феноменах 
неразрывно (явно или неявно) связано с понятием соотнесённости 
[2], которое во многих случаях поэтому выступает 
конституирующим концептом самого феномена социального. Не 
случайным поэтому представляется ставшее уже привычным 
увязывание ожиданий новой теоретической парадигмы в 
метатеоретической социологии (каковой, по существу, является 
социальная философия) с необходимостью радикального 
пересмотра содержания понятия социального пространства, как, 
впрочем, и понятия социального времени [3]. 

Трудно не согласиться с тем, что и сегодня в общественных 
науках всё ещё "господствует методологическая установка, 
допускающая анализ процессов развития в обществе вне 
органической связи с их пространственно-временными 
характеристиками", что современное обществознание по-
прежнему "оперирует, по существу, неэксплицированными 
механистическими категориями пространства и времени", что в 
насквозь "диалектической" официальной, "марксистско-
ленинской" философии категории социального пространства и 
времени остались не "диалектизированными" [4]. 

Пересмотр категорий социального пространства и 
социального времени, по нашему мнению, необходим, и 
осуществлён он должен быть не иначе как под знаком 
"абсолютизации" указанных понятий, то есть путём 
формирования такого их собственно философского, предельно 
абстрактного, абсолютного сущностного определения, 
абсолютность которого обеспечивалась бы реализацией принципа 
безотносительности, противоположного господствующему в 
релятивистских концепциях принципу относительности [5]. К 
сожалению, сложилось устойчивое представление о том, что 
описать временные или пространственные характеристики 
какого-либо процесса можно не иначе,  как "опираясь на какой- 
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то другой процесс" [6], хотя такие представления не очень часто, но 
достаточно энергично оспариваются [7]. 

Для понятия социального пространства это означает 
нахождение такой абсолютной (в смысле Ньютона) системы 
координат, такой покоящейся, неподвижной системы отсчёта, в 
пределах которой любой человек может быть определён как 
родовое существо, безотносительно к чему бы и к кому бы то ни 
было, кроме своей собственной исторически развитой 
человеческой сущности. 

В качестве эталонной для построения искомой нами 
концепции социального пространства и времени не подходят ни 
эйнштейновская релятивистская, ни более ранняя 
субстанциональная    ньютоновская    модели    пространства    и 
времени. 

В эйнштейновой теории относительности неприменимы 
понятия абсолютного движения, абсолютного времени, 
абсолютного пространства и невозможно определение 
абсолютных координат ни одной из точек и ни одной из мировых 
линий - все названные понятия и соответствующие им 
определения физических объектов возможны и имеют смысл лишь 
как относительные. А. Эйнштейну (1879-1955) так и не удалось 
найти искомую в своё время И. Ньютоном (1643-1727), 
абсолютную, абсолютно неподвижную [8] "точку зрения Бога", 
относительно которой только и возможна фиксация абсолютных 
(и не только пространственно-временных!) определений чего бы 
то ни было. 

Абсолютное движение действительно может быть 
зафиксировано только относительно абсолютного же покоя . 

А поскольку под движением полагается не что иное как 
перемещение из одного места в другое, то тем абсолютно 
покоящимся, относительно чего только и может быть 
зафиксировано абсолютное движение, должна быть именно 
неподвижная совокупность мест - то, что обычно и понимают под 
пространством [9]. 

Несколько наивное, но концептуально безупречное и по-
своему логичное понимание движения как перемещения 
движущегося тела из одного (пока ещё заполненного 
переходящим от покоя к движению явлением в момент, 
предшествующий началу его движения, и постепенно 
"опустевающего", будучи освобождаемым приходящим или 
приводимым в движение телом) места в другое, пустое (свободное, 
поскольку либо ещё не занятое никаким покоящимся либо же 
освобождаемое одним движущимся телом, и поэтому могущее 
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быть занятым и постепенно заполняемое другим движущимся 
телом в момент осуществления движения) место, мы находим, 
например, у Демокрита. 

Смеющийся философ для концептуализации самой 
возможности движения вводит в своей онтологии, наряду с 
атомами, в качестве небытия как особого рода бытия, пустоту. 
Аристотель же, полагая мир сплошь заполненным материей (под 
именем которой у Стагирита фактически выступает то, что есть 
возможность всего, то есть пространство), и отрицая на этом 
основании реальность пустоты, тем не менее формулирует очень 
продуктивное понятие пустоты как концепта, содержание 
которого заключено в идее причины движения как обеспеченной 
наличием пустоты возможности для покоящегося тела прийти в 
движение, то есть покинуть заполненное им место [10]. 

Оспариваемая еще Парменидом (акмэ 504-501 до н.э.) и его 
последователями концептуальная допустимость существования 
пустоты, небытия, ничто, наряду с теми или иными видами бытия 
[11], после Демокрита (ок.460 - ок.371 до н.э.) становится и вплоть 
до сегодняшнего дня (во многом благодаря существенно 
поколебленному релятивистской физикой, но так и не 
преодоленному, несмотря на безусловный и несколько даже 
демонстративный антиньютонизм релятивистской космологии в 
этом пункте, авторитету Ньютона) всё ещё остаётся почти что 
общепризнанной [12]. Существование хотя бы одного пустого, 
незаполненного места, хоть одного точечного "кванта" пустоты в 
физикализированных моделях пространства всё ещё полагается 
обязательным условием движения как такового,  
отождествляемого с механическим перемещением непроницаемых 
протяжённых тел. 

Существенным прорывом к универсализации понятия 
пространства можно считать его разработку в математике, 
связанную с теорией множеств и теорией поля, теоретическим и 
концептуальным итогом которого является понятие гильбертова 
пространства. Введение указанного концепта позволяет 
описывать свойства любых абстрактных пространств, 
понимаемых как инвариантные отношения между любыми, в том 
числе и принципиально неопределяемыми (как в работах самого 
Давида Гильберта (1862-1943) - создателя современной 
аксиоматической теории абстрактного пространства) объектами, 
на языке классической геометрии, при посредстве которого 
оказалось возможным переносить "геометрическую интуицию с 
конкретных тел физического пространства или плоских фигур и 
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эпюр на более общие и универсальные объекты, определяемые 
посредством слов и символов" [13]. 

Такая математизация понятия пространства означает 
одновременно и его известную, хотя и, безусловно, ограниченную, 
но всё-таки "философизацию", хотя и ещё на языке одной из 
математических наук, и всё ещё сводящей понятие пространства 
фактически к центральному в релятивизме понятию внешнего 
отношения, оторванному от находящихся в том или ином, но 
обязательно внутреннем для "протяжённой субстанции" 
отношении, в каких всегда находятся все без исключения явления, 
составляющие противоположные моменты принадлежащей к 
более высокому уровню бытия целостной и противоречивой в 
этой своей целостности онтологической реальности. 

С     позиций    такой     математизированной     концепции 
пространства известная система общественных отношений может 
быть представлена как общественное, социальное пространство, 
образуемое     существующими     между     реальными     людьми 
эмпирически     фиксируемыми      социальными      отношениями: 
равенства - между равными,  различия - между различными, 
противоположности - между противоположными друг другу, или 
же противоречия (антагонизма) - между существующими прямо 
противоположными   способами   человеческого   бытия   в   мире 
типами    (классами)    людей.    Эмпирическая    (а    частью    и 
терминологически зависимая от неё теоретическая) социология 
как раз и оперирует подобным неотрефлексированным понятием 
пространства,    удовлетворяясь    возможностью    эмпирической 
фиксации известных отношений между людьми по тому или 
иному     заданному     признаку,     выделенному     в     качестве 
существенного,    по    тем    или    иным    соображениям.    Этот 
концептуальный     момент     является     своего     рода     "общим 
знаменателем"    различных    (в    том    числе    и    существенно 
отличающихся между собой в других пунктах) точек зрения на 
социальную структуру [14]. 

Однако при подобном, безусловно, инструменталистском 
понимании социального пространства мы, хотя и будем способны 
фиксировать его в его данности, то есть эмпирически, но не 
сможем его понять в его необходимости, то есть теоретически, 
поскольку "род отношений не может получить дальнейшее 
определение, если бы не были в то же время далее определены 
соотносящиеся стороны", так как соотношение составляющих 
некоторое отношение сторон есть не что иное, как отрицательное 
единство "своего разделения на два определённых количества и 
граница их взаимного ограничения" [15]. То есть    мы сможем 

153 



Культурологічний вісник Нижньої Наддніпрянщини 

знать, например, какие в обществе господствуют или 
преобладают отношения между людьми, но мы не сможем знать, 
почему преобладающие именно в этом обществе отношения не 
могут не быть именно такими и никакими иными до тех пор, пока 
не сочтём необходимым выяснить, почему составляющие 
известное человеческое сообщество люди, находящиеся в 
известном нам отношении друг к другу, не могут не быть именно 
такими, какими мы их находим для того, чтобы они необходимо, 
независимо от их воли и сознания, оказались поставленными 
именно в такие отношения. 

Не будучи же способными осознать социум в его 
необходимости, мы не сможем воссоздать рациональными 
средствами теоретическую картину ни одного социального 
явления. То, что пригодно для решения эмпирических задач 
науки, не всегда может обеспечить решение её теоретических 
проблем. 

Однако ограничиться подобной констатацией мы не 
можем, поскольку это означало бы отказ от поиска именно 
теоретического решения социальных проблем современности. 

Наша полемика с общефилософским и с социологическим 
релятивизмом касается релятивистской физики только в той 
степени, в какой значимым может быть то обстоятельство, что 
господствующая ныне и в теоретической, и в социальной 
философии современная форма релятивизма первоначально была 
разработана специально для решения физических проблем 
космологии. Поэтому в данном исследовании мы не будем 
касаться сугубо физических аспектов Общей и Специальной 
теорий относительности, а только попытаемся преодолеть 
панрелятивизм как таковой, не отбрасывая при этом 
конструктивных моментов релятивистской методологии (что вело 
бы нас к своего рода абсолютизму [16], воспроизводящему - но с 
обратным знаком - подлежащую устранению концептуальную 
ограниченность релятивизма), без чего, как нам представляется, 
мы не сможем оставаться на почве научности как "искусства 
разрешимости" [17]. 

Наша решимость предпринять самостоятельную 
теоретическую разработку категории пространства ещё более 
была укреплена тем обстоятельством, что в истории философии, а 
точнее в истории развития философской теории движения, мы 
обнаружили уже достаточный, с нашей точки зрения, 
концептуальный и категориальный потенциал для теоретико-
философского определения феномена пространства (в том числе и 
его социальной  формы)  -  центральной,   как  мы   установили, 
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категории социальной философии и теоретической социологии, 
неразработанность которой (наряду - как мы это покажем позже - 
с недостаточной разработанностью категории времени) 
существенно ограничивает возможности теоретической 
социологии. 

Начнём с принадлежащего Аристотелю самого раннего из 
известных нам отчётливо сформулированных положений, в 
которых уже содержатся те или иные элементы концептуального 
ядра развиваемого нами в данной статье понимания 
пространства. Рассмотрим, что говорит Стагирит о сущности 
движения, неразрывно связанного и с пространством, и со 
временем, поскольку оно невозможно ни вне первого, ни помимо 
последнего [18]. В аристотелевой "Метафизике" сформулировано 
одно из самых глубоких в истории философии понятий движения, 
которое определяется как "осуществление того, что есть в 
возможности", как "осуществление сущего в возможности как 
такового", "осуществление возможного как такового". 

Обратим внимание на последовательное использование 
Аристотелем понятий "возможность" и "осуществление" при 
определении понятия движения, под которое подводится и 
строительство, и обучение, и лечение, и хождение, а также 
катание, прыгание, старение, созревание - т.е. изменение как 
таковое. 

С помощью категории "осуществление" фиксируется 
сущность движения, которое происходит только тогда, когда 
"имеет место само осуществление, и не прежде и не после" [19]. С 
помощью же категории "возможность" фиксируется субстрат, 
носитель движения, то, осуществление чего является движением, и 
осуществлением чего является движение, в свою очередь. 

По Аристотелю, категории "сущее" и "не-сущее" имеют 
двоякое значение: сущее есть либо 1) сущее в возможности, либо 
2) сущее в действительности; не-сущее же возможно либо как 1) 
небытие применительно к категориям, либо как 2) сущее в 
возможности, либо как 3) ложное, кажущееся сущее [20]. И если 
движение есть осуществление сущего в возможности, то это 
значит, что "всё изменяется из сущего в возможности в сущее в 
действительности, например, из белого в возможности в белое в 
действительности". Мы полагаем, что можно признать 
несущественным различие между тем изменением субстрата 
движения, которое Аристотель определяет как возникновение 
привходящим образом из не-сущего [21] и таким изменением 
соответствующего субстрата, которое происходит по природе [22] 
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и всегда будет изменением из сущего в возможности в сущее в 
действительности. 

Возникновение, по Аристотелю, возможно не по природе, 
но исключительно некоторым привходящим образом из материи, 
не-сущего или ничто, чему не присуща "чтойность", и что 
поэтому есть нечто абсолютно неопределённое; изменение же, в 
отличие от возникновения, возможно только по природе и только 
как превращение этого, "чтойного", определённого, некогда уже 
возникшего привходящим образом из не-сущего ничто, в 
определённое же то или иное, во что оно, будучи этим, может 
превратиться по природе, возможность чего, иначе говоря, уже в 
сущности этого содержится. Но, отличая таким образом один вид 
изменения - изменение не-сущего ничто в нечто - от другого вида 
изменения - изменения одного сущего нечто в иное сущее нечто (и 
полагая при этом, что изменение изменения первого вида в 
изменение второго вида - изменение изменения - невозможно), 
Аристотель, между тем, сближает не-сущее (бытийствующее 
только в возможности, а не в действительности, а значит, и 
недействительно сущее) с сущим как таковым (бытийствующим 
хотя и не в действительности, а только в возможности, но всё-
таки сущим хоть некоторым образом). И тем понятием, с 
помощью которого он это делает, в онтологии Стагирита 
выступает категория материи, посредством которой он фиксирует 
одну из трёх последних причин и одно из трёх начал как 
возникновения, так и движения. 

Идея единого субстрата высказывается Аристотелем не 
впервые: он сам обнаруживает её существеннейшие моменты в 
содержащем в себе "всё вместе" едином Анаксагора (ок.500-428 до 
н.э.), в первичной смеси четырёх исходных элементов мира 
Эмпедокла (487/82-424/23 до н.э.), в неопределённом и 
неопределимом апейроне Анаксимандра (611-545 до н.э.), в 
качественно однородных, но количественно отличных друг от 
друга атомах Демокрита (ок.460-ок.371 до н.э.). Зафиксированная 
Аристотелем в понятии материи идея фактически единого 
субстрата всех и всяческих изменений позволяет нам говорить о 
нём как об одном из самых ранних понятий абсолютного 
пространства. 

Ещё раз вчитаемся и вдумаемся в такую формулу: "Все 
вещи были вместе в возможности, в действительности же нет". В 
ней невозможно не вычитать ту мысль, что все существующие, 
когда-либо существовавшие или могущие быть действительно 
существующими преходящие вещи всегда так или иначе либо уже 
реализованы, осуществившиеся, либо осуществляющиеся, либо же 
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могут когда-либо стать таковыми непреходящие, вечные 
возможности этих вещей. Само же возникновение чего-либо в 
свете этой идеи представляется не чем иным, как переходом 
потенциально бытийствующей вещи в состояние актуального 
бытийствования, не "чистым" возникновением из "ничего", а 
только актуализацией потенциального бытия [23], переходом 
одного рода бытия в другой его род [24]. Причём, актуализация 
того или иного из возможных состояний мира, преходящее 
осуществление той или иной совокупности конечных, преходящих 
вещей принципиально ничего не меняет в бесконечной 
совокупности вечно возможных вещей, поскольку любая 
реализованная или же ещё не или так и не реализованная 
возможность чего бы то ни было никогда не может быть 
утраченной возможностью - изменяется только степень 
вероятности её перехода в актуальное существование, то есть её 
осуществление - это количественное выражение присутствия в ней 
её собственной действительности, которое никогда не становится 
равным нулю: то, возможность чего в мире содержится, никогда 
не может стать абсолютно невозможным 

Поле возможностей в свете рассматриваемой нами здесь 
идеи - это именно то, что неизменно остаётся постоянным, 
неподвижным относительно любых и какой угодно степени 
интенсивности происходящих в мире изменений, и поэтому может 
служить точкой отсчёта для их регистрации и фиксации их 
абсолютных определений в отношении этой (всё-таки!) найденной 
(как нам представляется) нами абсолютно неподвижной "системы 
отсчёта". 

Мы не приписываем здесь Аристотелю излагаемую нами 
концепцию пространства с целью подкрепить её авторитетом 
Стагирита, мы только отдаём должное мощи его ума и его 
гениальной проницательности, позволившим ему сформулировать 
целый ряд необычайно плодотворных идей, которые 
впоследствии разрабатывались другими выдающимися 
мыслителями [25], а то и формулировались заново под давлением 
потребностей развивающейся науки, в том числе и автором этих 
строк. В частностях, в которых Аристотель как мыслитель 
большей частью лично неповинен, мы вынуждены с ним 
полемизировать, и в то же время мы должны признать его 
безусловный приоритет в целом ряде необычайно современных и 
актуальных философских идей, продуктивность которых, как мы 
полагаем, демонстрирует в числе иных и настоящее исследование. 

Итак,   главная   из   идей   Аристотеля,   на   которую   мы 
опираемся в разработке рабочей концепции пространства, - идея 
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движения в пространстве как актуализации потенциального 
бытия. Эта идея, будучи развитой далее, позволяет понять, что 
пространство, рассмотренное в качестве возможности движения 
(перемещения как перемены места движущимся предметом) 
концептуально "состоит" не из чего иного как из возможности как 
таковой. 

Сам Аристотель сходным образом понимает, скорее, 
именно совокупность возможных состояний некоторой 
"чтойности", выступающую субстратом изменения [26], которое, 
как нам это уже известно, отличается им от процесса 
возникновения, имеющего свой специфический субстрат. Если 
движение есть процесс актуализации потенциального бытия, 
предшествовавшего во времени этому процессу, то возможное 
предшествует действительному, и в указанном смысле "первее" 
последнего. Это значит, что поле возможностей предшествует 
любой их актуализации и в указанном смысле составляет условие 
любого такого процесса, который мы вслед за Аристотелем 
называем движением. 

Традиционно полагается, что, поскольку для того, чтобы 
нечто, двигаясь, могло превратиться в нечто иное, необходимо, 
чтобы ему было куда "переместиться" из того места, которое оно 
занимает в существующем поле возможностей, то необходимо, 
чтобы к тому месту, в котором оно, бытийствуя в качестве этого, 
находится в данный момент, примыкали бы не заполненные 
никаким иным бытием места (как минимум, одно место), в 
которые перемещающееся нечто могло бы переместиться и 
вследствие этого стать иным. Но в чём укоренено само 
пространство как условие изменения наличной действительности? 
Является ли оно в этом смысле чем-то внешним этой 
действительности или же представляет собой её внутреннее 
условие как чего-то самообусловленного? 

И хотя по времени возможность действительно "первее" 
действительности, но "по сущности действительность первее 
возможности" [27], поскольку то поле возможностей, которое, 
окружая некое актуальное бытие, составляет условие его 
превращения в своё иное, само, в свою очередь, есть не что иное, 
как заключенное в самой природе актуально существующей 
действительности множество всех её (как ближайших, так и более 
или менее отдалённых) возможных состояний, наступление 
каждого из которых более или менее вероятно на данном этапе 
развития этой наличной действительности. 

Диалектика возможности и действительности такова, что, 
вопреки наивному и обыденному представлениям о движении и его 
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обязательных условиях, для осуществления движения (всякого 
изменения как такового) пустота не только не требуется, но - более 
того - она есть именно то, что делает движение невозможным -
движение в пустоте невозможно [28] . И тут мы солидаризируемся с 
Лейбницем, полагавшим, что "нет пустоты, а также субстанции, 
которая могла бы называться пространством" и что "протяжение есть 
не что иное как абстракция", которая тем не менее обозначает нечто 
реальное, а именно - "порядок возможных существований" [29]. 

Итак, движение в пространстве есть не что иное как 
перемещение актуальности из места одной (актуализированной) 
потенциальности в место другой потенциальности (в событии 
актуализации последней) [30], совокупность которых и составляет 
собственное пространство всякого движения, состоящее из 
заключённых в природе наличествующей актуальности 
некоторого качества всех её возможных количественных 
состояний, включая также прилегающие к полю актуальных 
(реальных) возможностей [31] заключённые всё в той же природе 
наличной актуальности потенциальные (с убывающим квантором 
реальности - вплоть до самых абстрактных) возможности её 
превращения в актуальности иного качества. 

Мы полагаем, что развиваемую нами в данной статье 
концепцию пространства, в отличие от субстанционалистской, с 
одной стороны, и релятивистской - с другой, можно определить 
как атрибутивную: мы рассматриваем пространство не как 
самостоятельную субстанцию, внешнюю движущимся в нём 
предметам и существующую независимо от последних, но и не 
как нечто существующее только в виде пространственного 
отношения между движущимися (не иначе как только в 
отношении друг к другу) телами реальность, а как атрибут 
каждого реально существующего явления, как внутреннюю форму 
его собственного овнешнённого существования в качестве своего 
иного, - как абсолютно неподвижную по отношению к любым 
осуществляющимся в ней движениям возможность осуществления 
последних. 

В координатах таким образом понимаемого пространства 
универсум предстаёт несколько по-иному, чем в декартовой 
системе координат, и разница между одним и другим способом 
его представленности заключается в том, что, в отличие от 
декартовой, предлагаемая нами система координат является 
принципиально децентрированной, и вследствие этого любое 
рассматриваемое в ней явление предстаёт в качестве движущегося 
центра актуализации неподвижного поля порождаемых этим же 
центром возможностей (возможных мест) [32]. 
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Если коротко изложить общесоциологический смысл 
нашего общефилософского экскурса в область топологической 
проблематики, то можно сказать, что в свете вышеизложенной 
концепции пространства той искомой нами абсолютной системой 
координат, в которой реальные, исторически развитые люди 
могут быть соотнесены со своей родовой сущностью, измерены ею 
и, таким образом, соотнесены между собой в качестве причастных 
в той или иной степени тем или иным фрагментам этой своей 
родовой сущности, и потому в той или иной мере человеческих 
родовых существ, с той или иной степенью полноты и тем или 
иным способом осуществляющих свою родовую сущность в 
процессе своего родового существования, может быть только 
сама эта исторически развитая человеческая родовая сущность -
совокупность или система исторически развитых сущностных сил 
человека, делающая сообщество совместно владеющих своей 
родовой сущностью как собирательной целокупностью 
человеческих существ перед лицом предстоящей и 
противостоящей им природы тем, что можно бы было определить 
понятием производительной силы. 
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Коллингвуда    (1889-1943). (См.:Тулмин    Ст.     Человеческое 
понимание. - М.: Прогресс, 1984. - С.69). 

17. Именно так определяет науку Питер Медавар (Меdаwаг Р.В. 
The Art of the Soluble. L.,1967). См.:Тулмин Ст. Человеческое 
понимание. - М.: Прогресс, 1984. - С.214. 

18. "...Движение невозможно без места ... и времени." (Аристотель. 
Физика.//Сочинения. В 4-х т. Т.З. - М.: Мысль, 1981. - С. 103). 

19. Аристотель. Сочинения. В 4-х т. Т. 1. - М: Мысль, 1976. - С. 289. 
20. Аристотель. Сочинения. В 4-х т. Т.1. - М.: Мысль, 1976. - С. 301- 

302. 
21. Аристотель. Сочинения. В 4-х т. Т. 1.-М.: Мысль, 1976.-С.301. 
22. Аристотель. Сочинения. В 4 х т. Т.1. - М.: Мысль, 1976. - С. 298. 
23. Дж.Толанд (1670-1722) в пятом из своих "Писем к Серене" 

полагает,     что    аристотелево     выражение     "актуализация 
потенциального бытия" - "только синоним слова .движение., 
но не определение самого движения" (Английские 
материалисты XVIII в. Собр. произв. В 3-х т. Т.1. - М.: 
Мысль, 1967. - С.191). 

24. Это  и   есть  то  самое  "движение движения",   возможность 
которого,    как    мы    знаем,    Аристотель    столь    
энергично оспаривал. 

25. Среди   таковых   из    классиков    мы    находим,    например, 
Г.В.Лейбница (1646-1716), бывшего, как известно, оппонентом 
И.Ньютона во взглядах   на природу пространства; из наших 
современников - таких крупнейших мыслителей XX века как 
А.Н.Уайтхед     (1861-1947),     Л.Витгенштейн     (1889-1951), 
И.Пригожин(р.1917). 

26. Рассматривая,  что значит занимать то или  иное место в 
пространстве,    Аристотель,    в    частности,    промежуточное 
определяет как "то, к чему по природе своей изменяющееся 
приходит раньше, нежели к тому, во что оно при непрерывном 
изменении   естественным   образом    изменяется   в    конце." 
(Аристотель. Сочинения. В 4-х т. Т.1. - М.: Мысль, 1976. - 
С.298). 

27. Аристотель. Сочинения. В 4-х т. Т.1. - М.: Мысль, 1976. - 
С.247. 

28. "Каждый предмет существует как бы в пространстве возможных 
со-бытий. Представить себе это пространство пустым можно, 
вообразить   же   предмет   вне   этого   пространства   нельзя". 
(Витгенштейн Л. Логико-философский трактат. // Философские 
работы. Кн.2, ч.1.-М.:Гнозис,1994.-С6). 

29. См.: Лейбниц Г.В. Соч. В 4-х т. Т.1. - М.: Мысль, 1982. - 
С.341, 394. 
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30. "В        ходе        реализации         возможность        становится 
действительностью"  (Уайтхед  А.Н.   Избранные  работы  по 
философии. - М.: Прогресс, 1990. - С.189). 

31. Которые   при   описании   движения   на   языке   траекторий 
рассматриваются как подвижные точки, а при переходе на 
нелокальное описание обнаруживают свою природу "малых 
областей".    (См:    Пригожим    И.    От    существующего    к 
возникающему: Время и сложность в физических науках. - М.: 
Наука, 1985.-С.248-249). 

32. Сходное    с   развиваемым    нами    понимание    взаимосвязи 
категорий  пространства,   возможности  и  действительности 
применительно   именно   к   социальному   пространству   мы 
находим    у    одного    из    основателей    психологического 
направления   в   западной   социологии   француза   Габриэля 
Тарда (1843-1804), см.: Тард Г. Социальная логика. - С-Пб.: 
Социально-психологический центр, 1996. - 553с. - С. 130, 132, 
186-189). 

Л.Г. УДОВИКА 
ДО ПИТАННЯ ПРО ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК МОРАЛІ ТА ПРАВА У 

РОЗВИТКУ ДЕМОКРАТІЇ 
Глибокі перетворення у соціальному оточенні сучасної 

людини загострили увагу до її прав. Демократія є саме тією 
перспективою, реалізація якої найбільшою мірою забезпечує і 
гарантує права людини. Вважаючи демократію найдоцільнішою 
формою соціального устрою, Україна зіткнулася з проблемою 
недостатньо розвинутої демократичної традиції та сприятливих 
умов для розвитку демократичної свідомості суспільства. Ця 
обставина формує нагальну потребу дослідження проблем 
демократії під кутом зору взаємозв'язку моралі і права. 

Видатний соціолог П. Сорокін виділив п'ять специфічних 
рис кризи моралі і права, що, на нашу думку, повною мірою 
виявляються в сучасному українському суспільстві. 

1. "Корисність", утилітарність в її чуттєвому значенні. 
Сучасна людина захищає те, що корисно і вигідно. 

2. "Гедонізм", який проявляється у найбільш    крайній, 
чуттєвій формі. Все,   що не містить у собі, хоча б в найменшій 
мірі, насолоди, не цінується в наш час. 

3. "Грошове божевілля", яке існує в різноманітних формах. 
З усього повинна бути грошова користь, відзначає П. Сорокін. 
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4. "Моральний атомізм, релятивізм, нігілізм", відсутність 
будь-якої моральної цінності, яка б вважалася абсолютною і 
священною. Відсутність абсолютного, категоричного імперативу, 
який би пов'язував усіх. 

"Панування сили" і примушення в соціальному житті, у 
міжособистісних та міжгрупових відносинах. Коли немає 
абсолютних моральних норм, сила стає єдиним засобом 
самозахисту або ж примушення інших погоджуватися з нашими 
моральними вимогами. 

Отже, суть кризи полягає в поступовій девальвації 
моральних та правових норм. Моральні та правові норми 
втратили свій престиж. На істинні моральні цінності все більше 
дивляться як на "красиві мовні реакції"". Юридичні норми все 
більше і більше розглядаються як знаряддя в руках керуючої еліти. 
Вони втратили свою значимість і поступово втрачають свою 
контролюючу та регулюючу силу [1, 500-504]. 

У сучасної демократії відсутнє, по-перше, моральне 
забезпечення, яке базується на самодисципліні особистості. 

. А без цієї самодисципліни розширення прав і свобод людей, 
як і демократизація суспільства в цілому, ведуть до хаосу 
суспільних відносин, до дезорганізації виробництва, до всевладдя і 
безвідповідальності. 

По-друге, ще не сформувався відповідний рівень 
правосвідомості народу, який виступав би як зовнішнім, так і 
внутрішнім гарантом правопорядку й законності в суспільстві. 
Саме з синтезу, взаємодії моралі і права виникає якісно новий 
правопорядок, формується сама демократія, що засновується на 
такій громадянській особі, яка усвідомлює як свої права, так і 
обов'язки. 

Відродження та подальший розвиток української 
національної свідомості робить актуальним її історичну, 
моральну і правову рефлексію. В етичному плані така рефлексія 
припускає виявлення старовинних цінностей та ідеалів, їх 
переосмислення з точки зору домінантів сучасної української 
культури. В історичному ж плані — пошук особливостей 
духовного складу, специфіки світосприйняття, моральних 
цінностей — усього того, що в сукупності складає витоки 
національної ментальності. 

Доцільність такої історичної рефлексії зумовлена і тим, що 
"сама культура в цілому тяжіє до трансценденції своїх граничних 
цінностей, значень із їх актуальної сучасності в минуле або 
майбутнє, ніби встановлюючи тим самим "фокусний проміжок", 
необхідний для їх більш чіткого і точного бачення" [2, 229]. 
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Демократія не зводиться до принципів і норм, тим більше до 
гасел. Вона втілюється в інститутах, відносинах, культурі, які 
закладені у своїй першооснові — в громадянському суспільстві, "в 
історичній, відносно стійкій системі соціальних зв'язків, цінносних 
орієнтацій, норм суспільної поведінки" [3, 97]. Під громадянським 
суспільством, як відомо, розуміють ту частину соціальної сфери, в 
якій  жодна  траєкторія   влади  не  є  домінуючою  і  де  люди 
взаємодіють   один   з   одним   через   ряд   взаємоперехрещених 
відносини і асоціацій — комунальних, громадянських, релігійних, 
економічних, соціальних, культурних [3, 22]. Світовий історичний 
досвід підтверджує: рівень розвитку демократії залежить від того, в 
якій мірі розвинуте громадянське суспільство, а стабільність 
демократичного  процесу  — від того,  в  якій  мірі  політичні 
інститути  відображають  потреби   громадянського  суспільства, 
своєчасно реагують на процеси, що в ньому відбуваються. Доля 
демократії в країні визначається,  отже,  формуванням зрілого 
громадянського суспільства. 

Таким чином, основоположним фактором оптимізації 
поступального розвитку демократії є створення і вдосконалення 
громадянського суспільства. На думку американського 
політолога Майкла Уолкера, тільки демократичне громадянське 
суспільство може підтримати демократичну державу. 
"Громадянськості, яка робить можливою демократичну політику, 
можна навчитися тільки в асоціативних зв'язках, які повинні 
зміцнюватися за допомогою демократичної держави" [3, 22]. 

Іншими словами, для громадянського суспільства 
фундаментальне    значення    має    наявність    або    відсутність 
громадянської культури. 

Поняття громадянськості є елементом морально-правової 
культури суспільства, його формування пов'язане з певним 
достатньо високим рівнем морально-правової культури 
суспільства на даному етапі розвитку. Воно має складну структуру 
і містить як моральні, так і правові елементи. 

Поняття "громадянство" в певній мірі ототожнюється з 
поняттям "громадянськості". Однак вони все ж відрізняються за 
своїм змістом. 

Поняття "громадянство" юридичне і  означає 
приналежність особи до даної держави, результатом чого є 
розповсюдження на нього прав і обов'язків, які встановлені 
законодавством. На відміну від нього, поняття громадянськість — 
складне утворення, яке поєднує сукупність моментів моралі, 
права, культури суспільства в цілому. Передусім, в структурі 
громадянськості     виділяється     моральність     як     властивість 

165 
164 



Культурологічний вісник Нижньої Наддніпрянщини 

особистості регулювати, визначати свою поведінку, виходячи з 
конкретної ситуації, спроможність до морального життя на основі 
саморегулювання. В структуру громадянськості входить 
відповідальність особистості за справи суспільства, почуття 
причетності до життя держави, потреба активно і зацікавлено 
брати участь у житті суспільства. В структурі громадянськості 
присутня і правосвідомість як сукупність знань, уявлень про 
права, свободи і обов'язки громадянина. Важливим елементом в 
структурі громадянськості виступає гідність особистості як 
відчуття своєї значущості і самоцінності для суспільства, 
усвідомлення власної індивідуальної неповторності і, водночас, 
гранична вимогливість до себе, порядність і самоповага, повага 
до інших. В структуру громадянськості включається і емоційний 
світ людини: співчуття і милосердя, цінності гуманістичного 
плану, моральні потреби. 

Громадянськість виявляється у вчинках, в поведінці 
особистості. Вона відображає рівень морально-правової культури, 
що визначається мірою оволодіння особистістю своїми 
цивільними правами і умінням виконувати свої обов'язки. 
Розвинена громадянськість особистості служить своєрідним 
імунітетом проти односторонності перебільшених уявлень про 
свої права. Знання прав повинно бути органічно злите з реально 
усвідомленими поняттями про обов'язки людини і громадянина 
по відношенню до суспільства та його членів — в цьому застави 
оптимального розвитку демократії. 

Демократія може затвердитися та інституалізуватися на 
конкретному національному ґрунті лише в тому випадку, якщо 
узвичаєні демократичні цінності і норми стануть настановами 
поведінки більшості населення. Та щоб стати дійсним демократом 
у повному розумінні слова, людина повинна народитися, зрости, 
соціалізуватися у відповідному соціокультурному середовищі. 
Згідно з біблійним переказом, Моісей 40 років вів через пустелю 
ізраїльський народ до землі обетованої. І допущені туди були 
тільки ті, хто народився під час подорожування. Тобто для 
нового життя потрібна була нова генерація творців, вільних від 
психології рабського існування. 

Все це є глибинною основою гострих протиріч етапу 
становлення демократії в Україні. 

Людина не може не ідентифікувати себе з певною 
культурою, традиціями, своєю мовою, тобто тим, чим вона 
пишається, що робить людину такою, якою вона є. 

Західні взірці державності базуються на громадянському 
суспільстві, в основі якого лежить принцип індивідуалізму. 
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Індивідуалізм і раціоналізм — передумови демократії — 
припускають існування лише таких форм панування, що можуть 
встояти перед індивідуальним розумним рішенням, судженням, 
тобто постійно співвідноситися з індивідуальною раціональністю. 
Але тоді будь-яка влада, будь-який авторитет може існувати лише 
на основі угоди, причому укладеної не раз і назавжди, а через 
постійний процес погодження, що і забезпечується за допомогою 
демократичних процедур. 

Свобода, відповідальність, справедливість, духовність, 
добро, щастя, законність, совість, милосердя. Усвідомлення цих 
категорій не дає ані досконалого суспільства, ані досконалої 
людини. Але дотримання їх позитивно впливає на соціальну 
значимість, сутність, стабільність демократії. Як відзначав М.В. 
Гоголь, "розум іде вперед, коли ідуть вперед всі моральні сили в 
людині, і стоїть без руху та навіть іде назад, коли не розвиваються 
моральні сили". Крім того, на думку М.В. Гоголя, ніяка "зміна 
громадянського устрою сама по собі не може підвищити 
моральність суспільства (досвід Французької революції XVIII 
століття, як і пролетарської революції XX ст., підтвердили цю 
думку). Суспільство складається із одиниць. Необхідно, щоб 
кожна одиниця виконувала свої обов'язки. Необхідно нагадати 
людині, що вона зовсім не матеріальна жива істота, а високий 
громадянин високого небесного громадянства"[4, 221]. 

Як виявляється, немає абсолютно досконалих форм 
держави, але кращі — це ті, що відповідають трьом принципам: 
почуттю власної духовної гідності, спроможності до 
самоконтролю і, нарешті, взаємної поваги та довіри людей один 
до одного. А це — демократична соціальна і правова держава. 
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О.М. ЛУКАШЕВИЧ 
ГУМАНІСТИЧНИЙ ТА ПСИХОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТИ 

ЗАСТОСУВАННЯ ПРИНЦИПІВ СОЦІАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ В 
ОСВІТІ 

Під принципами управління розуміють основні поняття, 
положення, що відображають найбільш істотні, головні сторони і 
прояви соціального управління, сталі відносини і зв'язки в ньому. 
Вони охоплюють властивості притаманні всій управлінській 
системі, а не лише її окремим елементам чи ланкам, явищам чи 
процесам. Принципи соціального управління формулюються в 
результаті пізнання його природи і механізму. Вони відображають 
зміст і взаємозв'язки основних компонентів управління як 
цілостної системи. 

Аналіз літератури дозволяє виділити як основні такі 
принципи соціального управління: науковості, єдності 
адміністративно - державного, господарського та соціально-
культурного менеджменту, єдиноначальності в прийнятті рішення 
в поєднанні з колегіальністю при їх обговоренні, сполучення 
галузевого та територіального соціального управління, 
прогнозування, системності, ієрархічності, мотивації праці, 
відповідальності за результати управління, економічності та 
ефективності, пріоритетності роботи з кадрами, необхідної 
різноманітності керуючої та керованої системи, зворотнього 
зв'язку. 

Як бачимо, принципи соціального управління об'єднують 
керівні ідеї, ґрунтовні положення, які відображують дію законів 
управління, їх направленість. При цьому взаємозв'язок між ними 
побудований в визначеній ієрархії та послідовності (Див. Схему 1.): 

Схема 1. 
Взаємозв'язок законів та принципів соціального управління. 
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На наш погляд, з такого розуміння співвідношення законів 
та принципів необхідно виховати при визначенні принципів 
управління освітою. Цей підхід набуває актуального значення для 
дослідження процесів, що відбуваються в сфері освіти. Адже у 
літературі з питань управління освітою на різних її рівнях поки що 
відсутня спільна зважена науково обґрунтована позиція з цього 
приводу. Різні автори виділяють неоднакову кількість принципів і 
по-різному їх називають. Це є наслідком авторського 
суб'єктивізму щодо визначення змісту поняття принципу і 
повноти аналізу таких складних систем, якими є управління та 
навчальний заклад. 

У деяких випадках до принципів автори відносять умови 
чи інші важливі фактори, такі, наприклад, як ресурсозбереження, 
демократичний плюралізм, постійний розвиток та 
самовдосконалення, індивідуалізація, наукова організація творчої 
діяльності тощо. 

Заслуговує на увагу підхід до визначення принципів 
управління в освіті В.І.Маслова та В.В.Шаркунової. Автори 
спирались на аналіз системи управління різних типів навчальних 
закладів України, теорії і практики соціального управління в 
державі, нормативних джерел Міністерства освіти. Це дало їм 
змогу виділити об'єктивні тенденції і закономірності 
функціонування установ, а відтак сформулювати відповідні 
принципи. Основними з них визначено наступні: соціальна 
детермінація, гуманізація і психологізація, науковість і 
компетентність, інформаційна достатність, аналітичне 
прогнозування, оперативне регулювання, зворотній зв'язок, 
наступність і перспективність, демократія і централізм, 
стимулювання і увага до кадрів, правова пріоритетність і 
законність, фінансово-економічна раціональність і ініціативність. 

Перспективність такого підходу для дослідження 
управління освітою обумовлена декількома причинами: по-
перше, це одна з найбільш обґрунтованих, систематизація 
принципів управління освітою. По-друге, одним з ведучих 
виділено принцип гуманізації. По-третє, виділені принципи, вдало 
корелюють з визначеними нами раніш принципами соціального 
управління. По-четверте, вони подані як принципи 
менеджментського управління, що на наш погляд, відповідає 
сучасним тенденціям розвитку управління освітою. 

Принцип гуманізації, на думку авторів, має базуватися на 
повазі до кожної особистості, - учасника управлінських відносин 
- вчителя, учня, випадкового відвідувача. Згідно з принципом 
гуманізму людина розглядається не як фактор, а як кінцева мета, 
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заради якої здійснюється управлінська діяльність, і водночас як 
важливий засіб, від якого залежить кінцевий результат. Це 
додержання існуючих законів, повага до народних традицій, 
психологічна компетентність і культура діяльності. Принцип 
гуманізації вимагає від керівника здатності до емпатії, вміння 
поглянути на деякі явища очима іншої людини та моделювати її 
вчинки, передбачати психологічні реакції. Гуманізація в 
діяльності менеджера - це повсякденна доброзичлива, тактовна 
праця з людьми з опертям на їхні кращі риси і врахування 
психологічного стану, намагання створювати і підтримувати 
стабільний комфортний мікроклімат в учнівському і 
педагогічному колективах. 

Гуманізація управлінської діяльності керівника освітнього 
закладу неможлива без постійного піклування про здоров'я 
педагогічного колективу та учнів, створення умов для їхньої 
праці, відпочинку, медичного обслуговування, харчування. 
Наприклад, під час канікул деякі керівники намагаються будь-що 
завантажити вчителів чергуваннями, оформленням приміщень, 
нарадами, оперативними дорученнями, тощо , замість того, щоб  
дати своїм працівникам можливість дещо розслабитися від 
постійного напруження. Гуманістичний підхід передбачає і якісне 
підвищення загальнокультурного, фахового рівня педагогів, їхнє 
психологічне розвантаження, зміцнення здоров'я. Все це вимагає 
виявлення особистої ініціативи, прийняття нестандартних і 
непередбачених інструкціями рішень і, зрештою, особистої 
відповідальності керівника навчального закладу за свої 
неформальні дії, що, звичайно, не до вподоби і не під силу людям 
їх стереотипним мисленням. 

Сприймаючи подібне розуміння гуманізації як принципу 
управління освітою, слід, разом з тим, звернути увагу на 
органічну, внутрішню психологічність цього принципу. Адже 
гуманізація як процес з необхідністю вимагає опори на знання 
психологічних механізмів поведінки людини. Додамо при цьому 
також соціологічні та соціально-психологічні знання як 
компоненти гуманізації. Отже, на нашу думку, психологізація уже 
"закладена" в змісті принципу гуманізації, і тому можливо і не 
виділяти її як складового компоненту принципу. 

Наводять на роздуми і визначення авторами одного з 
принципів у такій назві: "принцип демократії та централізму". Не 
викликає сумніву необхідність дотримання в управлінській 
діяльності принципу який би об'єднував колегіальність 
обговорення і підготовки управлінської діяльності з 
єдиноначальністю його прийняття і відповідальності за виконання 
170 

Культурологічний вісник Нижньої Наддніпрянщини 

(а саме такий зміст вкладено авторами у принцип демократії та 
централізму). Можливо варто подумати про адекватне 
відображення управлінського аспекту. У цьому контексті, на наш 
погляд, розглянуто варіант назви принципу "єдиноначальності та 
колегіальності". 

Ще один з принципів, заслуговує на обговорення -
"правової пріоритетності і законності". Безумовно, що всі 
управлінські дії ( в тому числі і в освіті) мають носити лише 
легитимний, правовий характер. Тому необхідність дотримання 
положень закону, права закладено в більш жорсткі норми, ніж 
принципи, а саме - закони та нормативно - правові акти. А їх 
виконання гарантується відповідальністю перед законом. 

Таким чином, система наукових принципів, на яких має 
базуватись управління в освіті, включає в себе: 

Принцип соціальної детермінації в управлінні навчальним 
закладом вимагає перед усім розуміння керівництвом головних 
соціальних завдань, суспільної ідеології освіти на конкретному 
етапі історичного розвитку держави. 

Соціальна детермінованість управління має виходити з 
реалій, які складаються на данному історичному етапі розвитку 
суспільних відносин, займати толерантну позицію стосовно різних 
політичних течій і явищ за винятком тих, що носять не гуманний 
характер, сіють ворожнечу і розбрат у країні. 

Принцип гуманізації вимагає на всіх етапах управлінської 
діяльності орієнтуватись на людину, її потреби, інтереси, цінності. 
Самореалізація кожного з учасників процесу управління на ниві 
освітньо-виховної діяльності закладах освіти і системи в цілому 
виступає провідної метою управління. 

Принцип науковості в управлінні установами освіти 
передбачає оволодіння керівником теоретичними питаннями і 
технологією педагогічного процесу, вікової психології, фахових 
методик, менеджменту, сучасної політології та соціології. 

Науковий підхід у процесі управління спирається на 
надбання психології і передусім практичні рекомендації щодо 
забезпечення всебічного розвитку особистості, її творчих 
здібностей, застосування діагностичних методик, попередження 
конфліктів, стимулювання і згуртування колективу, 
вдосконалення стилю керівництва. 

Принцип єдиноначальності та колегіальності вимагає 
широкого залучення працівників до обговорення та підготовки 
рішення в поєднанні з особистою відповідальністю керівника за 
прийняття та виконання управлінського рішення. 
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Принцип інформаційної достатності визначається його 
вирішальною роллю на всіх етапах управлінського циклу : 
прогнозуванні, організації виконання, оцінки результатів і 
корекції. З огляду на вимоги цього принципу, керівництву 
навчального закладу слід класифікувати види інформації за 
джерелами, часом їх надходження, змістом, ступенем важливості, 
необхідності для реагування і визначити канали прямого і 
зворотнього зв'язку, відповідальних осіб за роботу з інформацією 
згідно з їхніми посадовими обов'язками і положенням в ієрархії 
управлінських відносин. Уся діяльність керівника - це постійна 
реакція на інформацію, що надходить, її аналіз, прийняття 
відповідних рішень і їх реалізація. 

Принцип аналітичного прогнозування в управлінській 
діяльності відображає моделюючі процеси різного рівня, що 
мають відбуватися у керованій соціальній системі, якою є 
навчальний заклад. 

Плани і програми розвитку мають базуватися на реальних 
можливостях установи, їх кадрів, матеріальному забезпеченні в 
майбутньому, враховувати психологію виконавців, стереотипи 
інертності мислення у розв'язанні принципово нових завдань. Для 
цього потрібна наукова обробка всієї наукової інформації із 
застосуванням системного підходу, структурно-функціонального 
аналізу тенденцій функціонування всіх підрозділів навчального 
закладу, екстраполяції на них закономірностей розвитку подібних 
соціальних систем. 

Принцип мотивації праці вимагає врахування в 
управлінській діяльності різнобарвності мотивів, які приводять 
людей до праці в сфері освіти. Адже, лише в тому випадку, коли 
заохочування (стимулювання) буде застосовано на особистісно 
значимі для кожного працівника внутрішні стосунки (заради 
задоволення яких він працює) управління може розраховувати на 
успіх, а управлінські рішення на підтримку та свідоме її 
виконання. 

Принцип раціонального добору, підготовки, розстановки 
та використання кадрів орієнтує на забезпечення відповідності 
професійної компетентності, ерудиції, загальної культури інших 
ділових якостей працівників вимогам мети та завдань освітньої 
організації, вимогам робочих місць та посад. 

Принцип наступності і перспективності вимагає уважно 
аналізувати здобутки і проблеми минулої діяльності освіти і 
навчального закладу, зокрема, досвід сьогодення, критично 
оцінювати свої можливості для розробки перспектив розвитку 
установи освіти. 
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Принцип економічності та ефективності особливо 
важливий в часи реформування освіти в Україні та гострої 
нестачі державного та місцевого фінансування на цю галузь. Він 
вимагає орієнтації всіх стратегічних цілей, якісної реалізації 
поточних справ на можливості їх науково-методичного, 
матеріально-технічного забезпечення, фінансування. Тому 
розроблення різних проектів, педагогічних інновацій, прийняття 
управлінських рішень обов’язково повинні мати фінансово-
економічне обґрунтування, бути збалансовані ресурсами та 
реальними потребами навчального закладу. 

Принцип зворотнього зв'язку вимагає відслідкування ходу 
виконання управлінських рішень, отримання інформації про 
якість і умови їх здійснення, мати конкретні кількісні показники. 
Ця інформація мусить охоплювати основні складові керованої 
системи : якість навчального процесу, розвиток духовності, рівень 
моралі, фізичний стан учнів, діяльність педагогічних кадрів і 
технічних працівників, відповідність матеріальної бази тощо. 

Зворотний зв'язок дає змогу керівникові установи зіставити 
дійсний стан справ з тим, що має бути відповідно до 
розробленим та прийнятих програм, планів, наказів, положень 
тощо. Здійснюючи контрольно-аналітичну діяльність, менеджер 
визначає рівень якості функціонування різних структур 
навчального закладу, вживає обґрунтовані заходи для 
покращення справ, вносить зміни в діяльність колективу. 

Здійснений нами аналіз законів та принципів управління 
підтверджує, що їх дія поширюється на сферу освіти, що вимагає 
їх дотримання в процесі управління цією сферою. В той же час, 
ефективність їх використання в конкретній ситуації визначається 
також чинниками іншого порядку, які пов'язані ще з одним 
аспектом розуміння сутності управління. 

M.B. СКРИПНИК 
ТРАНСФОРМАЦИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЭСТЕТИЧЕСКОГО 

СОЗНАНИЯ МОЛОДЕЖИ В ПЕРИОД СОЦИАЛЬНОГО 
СЕМАНТИЧЕСКОГО СДВИГА 

Сегодня, как и во все другие времена, молодежь является 
самой мобильной и энергичной частью общества. Велика ее 
социальная роль на любом временном этапе общественного 
развития, что обусловлено следующими причинами: 
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1. Молодежь   является   главным   носителем   большого 
интеллектуального и физического потенциала своего народа. Она 
имеет хорошие способности к труду, техническому и культурно- 
художественному творчеству,  к  продуктивной деятельности  в 
любой сфере человеческого бытия. 

2. Молодежь  имеет довольно   большую   социальную   и 
профессиональную  перспективу.   Она  способна  скорее других 
социальных   групп  овладеть   новыми   знаниями,   профессиями, 
специальностями, необходимыми в обществе [1, 137]. 

3. Молодежь   составляет   огромную   демографическую 
группу,   занимающую   важное   место    в    производстве.    Так, 
например, в 1985 году молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет 
насчитывалось 94 млн. человек, а к 2025 году эта цифра, по 
данным ООН, составит  1  млрд.  500 млн.  человек.  Молодежь 
указанного возраста составляла в 1985 году 75 % всего населения 
Земли [2, 3, 11]. Применительно же к нашей стране эти цифры 
выглядят   следующим   образом.   Примерно    18   %   населения 
Украины - молодежь. Только в Запорожской области проживает 
406 тысяч граждан в возрасте от 15 до 28 лет, из них 284 тысячи - 
учащаяся  молодежь,  65  тысяч  -  работающая;  действуют  22 
общественные молодежные организации [3]. 

Перечисленные выше факты говорят в необходимости 
углубленного изучения данной демографической группы на 
современном этапе, который характеризуется коренными 
изменениями во всех сферах общественной жизни, что позволяет 
называть его периодом социального семантического сдвига. 

В ходе социального семантического сдвига претерпевает 
трансформацию как общественное, так и индивидуальное 
сознание. В связи с этим процессом еще более усиливается 
необходимость изучения последнего. Как точно подметил М. 
Блок, характеризуя специфику социально-гуманитарных наук, 
одну их существенную особенность, исследователь, 
рассматривающий движение самых различных общественных 
феноменов (экономики, социальной структуры, верований, 
политических коллизий), наблюдает, как они сходятся "мощным 
узлом" в сознании людей [4, 89]. 

На нынешнем этапе жизнедеятельности общества можно 
констатировать огромную дифференциацию в развитии 
индивидуального эстетического сознания молодежи. А ведь 
эстетическое сознание универсально: оно обслуживает все /без 
исключения/ остальные формы общественного сознания, а 
именно: политическое, правовое, нравственное, религиозное, 
философское и научное.  Ведь любое  явление вышеназванных 
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форм общественного сознания может быть подвергнуто оценке 
такими эстетическими критериями как "красивое - безобразное", 
"низменное - высокое", "трагическое - комическое". Безусловно, 
всякая оценка специфична: с одной стороны, она субъективна по 
той причине, что обусловлена симпатиями или антипатиями 
субъекта; с другой стороны, она зависит от внутренних свойств 
самого объекта, то есть имеет объективное основание в его 
свойствах. Однако нельзя забывать, что объективная значимость 
воспринимается субъективно. По этой причине эстетические 
оценки субъекта и общества могут не совпадать, быть 
диаметрально противоположными. Так, в качестве примера 
можно привести тот факт, что для определенной части молодежи 
в современный период эстетически ценной выступает не трудовая 
или культурно-познавательная деятельность, а досуг. Именно в 
область досуга значительно сместились интересы молодежи. А 
ведь еще Л.Фейербах писал: "Чем мы интересуемся, к тому мы и 
способны" [5, 154]. Поэтому вполне естественно, что в связи с 
ориентацией только на досуг определенной части молодежи 
свойственны потребительское отношение к жизни, "аллергия" к 
труду, политическая и мировоззренческая инфантильность. 

Следует отметить, что снижение эстетической ценности 
труда характерно не только для молодых людей, но и для всего 
общества в целом. В чем же причины падения престижа труда? 
Видимо, связано это с "практиковавшимся десятилетиями 
внеэкономическим принуждением к труду, а в конечном счете - со 
всей системой административно-бюрократического устройства 
общественной жизни. Поэтому есть все основания полагать, что в 
конечном итоге слом последнего, радикальные экономические и 
социально-политические преобразования смогут заложить 
действительные гарантии в механизм преодоления отчуждения 
человека от труда" [6, 3-104]. В данном случае отчужденность 
некоторой группы молодежи от труда демонстрирует собой тот 
факт, что эстетическая ценность предмета может рассматриваться 
по-разному в разное время, а также то, что возможно 
несоответствие индивидуальных установок общепринятым. 

При наблюдающемся в ходе социального семантического 
сдвига сужении объема эстетической ценности труда, творческого 
начала в жизнедеятельности имеет место возрастание реализации 
потребностей молодежи в момент досуга, то есть в периоды 
свободного волеизъявления, деятельность же человека в период 
досуга "превращает того, кто им обладает, в иного субъекта, и в 
качестве этого иного субъекта он вступает затем в 
непосредственный процесс производства" [7, 221]. 
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Со снижением эстетической ценности трудовой и 
культурно-познавательной деятельности в индивидуальном 
сознании молодежи связан тот факт, что далеко не все молодые 
люди принимают активное участие в национальном и духовном 
возрождении Украины. Не желая самореализовываться в 
гражданско-политической деятельности, определенная часть 
молодежи замыкается на своей личной жизни, начинает 
увлекаться разнообразными религиозными исканиями и 
мистикой, ведь "человек устроен так, что он может жить или 
верой в Бога, или верой в идеалы и кумиров" [5]. При размытости 
общественного эстетического идеала наблюдается его разрушение 
и на индивидуальном уровне сознания некоторой части 
молодежи. А ведь идеал является исходной точкой целеполагания, 
стержнем, вокруг которого выстраивается иерархия целей. 
"Идеалы, - считает Н.Д.Ястребова, - коль скоро они уже 
зародились и начали действовать в обществе, распространяются 
по всем этажам духовных структур общественного сознания... С 
ними, с их работой, с их следами сталкиваешься везде: и в области 
идеологии, и на эмоционально-психологических уровнях. И 
идеология (для которой определяющее значение имеет понимание 
мира), и социальная психология (где определяющим является 
переживание мира) "переплетаются", в частности, именно 
благодаря тому, что идеалы функционируют в обеих сферах 
самым активным образом" [ 6, 34]. 

В связи с девальвацией общественных идеалов (в том числе 
и эстетического) доминирующее положение в сознании многих 
молодых людей занимают исключительно материальные 
ценности, ведущим же видом жизнедеятельности становится 
рекреативный вид досуга. 

Памятуя о существующей дифференциации в развитии 
индивидуального эстетического сознания, необходимо отметить 
наличие у значительной части молодежи потребностей, 
ориентированных на заниженный уровень эстетического 
развития, при котором человек сознательно отстраняется от 
сложной творческой работы в процессе восприятия 
художественных произведений. Таким образом, наблюдается 
потребительский подход к художественному творчеству; который 
связан с определенным взглядом на искусство как на развлечение. 
И только. По этой причине в эстетическом сознании молодых 
людей происходит снижение функции культуры до утилитарно-
информационной либо развлекательной, игнорируются такие 
важные функции искусства как познавательная, воспитательная, 
идеологическая. 
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К      сожалению,      молодежь      часто      привлекают      и 
удовлетворяют        суррогаты         искусства,         формирующие 
потребительские, а не эстетические ценности. Отсутствие высоких 
тем, своеобразный призыв к бессознательному, примитивизм -
отличительные признаки произведений подобного рода. Под их 
влиянием   молодые  люди   начинают   ощущать   потребность   в 
чувствах, которые не несут в себе человеческого, эстетического 
содержания. Таким образом, воспитание у молодежи высоких 
чувств     и     эстетических     вкусов     подменяется,     по     сути, 
подстраиванием       под       самые       низменные       инстинкты, 
культивированием грубой чувственности, когда человек получает 
удовольствие от сцен насилия, низкопробных шуток и так далее. 
Потребление молодежью подобных произведений искусства ведет к 
неразвитости у нее эстетических чувств и вкусов, отсутствию 
эстетических   эмоций,  что  серьезно   ущемляет  духовный   мир 
человека, делает его глухим как к природной красе, так и к 
красоте социальной среды. 

В связи с этим актуальной в настоящее время является 
проблема развития эстетических вкусов современной молодежи. 
Об этом свидетельствуют многочисленные факты, публикации в 
прессе за последнее время. "Не вооруженным социологической 
оптикой глазом видно, что круг чтения сужается, люди читают 
меньше, читают поверхностно, наспех, предпочитают чтиво, все 
чаше удовлетворяются сублитературой... Растет потребление 
субискусства - субмузыки, субживописи, и эта субкультура 
довольно пышно начинает расцветать среди социологического 
безмолвия" [7, 3]. 

От степени же развития эстетического вкуса зависит умение 
человека дать верную эстетическую оценку различным предметам 
и   явлениям.   В   современный   период   семантического   сдвига 
значительная часть молодых людей не может дать эстетическую 
оценку    тем    или    иным    явлениям    действительности.    Еше 
Л.С.Выготский   сделал   многое   для   того,   чтобы   преодолеть 
наивные   взгляды,   согласно   которым   смотреть   и   слушать, 
получать удовольствие - это нехитрая психическая работа, не 
требующая     никакого     обучения.      Развитое      эстетическое 
восприятие,    помимо    сложности    собственно    перцептивной, 
особенно очевидной в восприятии музыки, предполагает наличие 
эстетического  отношения к  произведению искусства,  а также 
определенную     жизненную     мотивацию     и     целый     спектр 
эмоциональных    переживаний.    Л.Н.Толстой    назвал    музыку 
стенографией чувств [8,274]. Это понимали еще древние, "считая, 
например, один тип музыки вредным для человека и государства, 
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а другой - целебным, запрещая определенные лады и интервалы" 
[9, 104]. 

В связи с вышесказанным следует напомнить, что 
основательной программы эстетического воспитания в Украине 
не существует. Это, в свою очередь, приводит к тому, что 
большинство молодых людей не может дать эстетическую оценку 
как художественному произведению, так и любому явлению 
культуры. Об этом красноречиво говорят пустующие 
симфонические залы, художественное и эстетическое убожество 
многих современных песен, копирование большинством 
отечественных композиторов афро-американской музыки [10,13]. 
Безусловно, все эти факты демонстрируют собой невысокий 
уровень эстетического сознания определенной части современной 
молодежи. 

Однако, говоря об индивидуальном эстетическом сознании 
молодежи, не следует забывать о том, что оно не может 
абстрагироваться от общественного эстетического сознания, хотя 
между ними и возможна значительная разница, которая зависит и 
от специфики влияния на личность социальной среды, и от 
развития различных форм сознания. Преемственность в развитии 
сознания и влияние социальной среды взаимосвязаны друг с 
другом. Индивидуальное эстетическое сознание, как и сознание 
общественное, обусловлено не только динамикой общественного 
бытия, но и прошлым бытием, которое опредмечено в 
эстетических ценностях, наследуемых сознанием. Ведь сознание 
человека развивается не в условиях робинзониады, а внутри 
культурного целого, в котором исторически кристаллизирован 
опыт мировосприятия и деятельности, который индивиду 
необходимо не только усвоить, но и построить на его основе 
собственный опыт. 

Говоря об эстетическом сознании современной молодежи, 
необходимо помнить, что в нем преобладает преемственность 
позитивных духовных ценностей. При этом нельзя сбрасывать со 
счетов и негативную преемственность, суть которой состоит в 
полном и абсолютном отрицании ранее достигнутых результатов 
в развитии общественного эстетического сознания. Позитивная и 
негативная преемственность оказывает разнонаправленное 
влияние на индивидуальное эстетическое сознание молодежи, что 
необходимо учитывать при формировании и изучении последнего. 

Таким образом, проблему эстетического сознания 
современной молодежи следует рассматривать в широком 
социальном контексте. При этом представляются две 
перспективы.      Во-первых,     обществу      крайне     необходимо 
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вглядываться в молодежь и в ней, как в зеркале, видеть себя не 
только в настоящем, но и в будущем. Во-вторых, анализ 
молодежных проблем позволит обнаружить на самых ранних 
этапах развития совершенно новые проблемы, вовремя 
распознать их. В связи со сказанным выше мы вправе 
рассматривать молодежную среду как некоторую общественную 
лабораторию, вырабатывающую и апробирующую неизвестные 
ранее эстетические ценности, отношения, культурные нормы и 
образцы поведения. Реализация такого подхода к проблеме 
трансформации индивидуального эстетического сознания 
молодежи могла бы помочь обществу в формировании 
эстетической формы общественного сознания в ходе социального 
семантического сдвига. 
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М.Ф. НОВИКОВ 
ЦИВИЛИЗОВАННЫЙ БИЗНЕС 

"...Зато читал Адама Смита 
И был глубокий эконом. 
То есть умел судить о том, 
Как государство богатеет, 
И чем живет, и почему 
Не нужно золота ему, 
Когда простой продукт имеет..." 

(А.С. Пушкин.) 
Только путем непрерывной активной инвестиционной 

деятельности может быть обеспечено создание, развитие и 
поддержание на должном уровне производительных сил фирмы 
(человека, общества в целом), обеспечивающих уровень 
производительности труда, определяемый количеством и 
качеством товарной продукции - главного богатства любого 
общества потому, что только реальная продукция способна 
удовлетворить реальные потребности человека. 

Таким образом, успех строительства экономически и, 
следовательно, политически независимого государства прямо 
связан с его инвестиционной деятельностью и границы этой 
независимости в значительной степени определяются масштабами 
инвестиций, обеспечивающих тот или иной (в зависимости от 
масштабов и направлений инвестирования) уровень состояния 
производительных сил, определяющих эффективность бизнес-
деятельности отдельных фирм (людей и общества в целом). 

Общеизвестна возможность инвестирования в три 
основных сферы (направления) бизнес-деятельности: 
производственный, коммерческий и финансовый бизнес. Любая 
фирма, осуществляя свою деятельность в "экономическом поле", 
обязательно относится к какому-либо из этих направлений, 
которые с неизбежной необходимостью взаимосвязаны между 
собой и взаимообеспечивают деятельность друг друга. 

Для поддержания постоянного возврата истраченных 
фирмой ресурсов на осуществление "собственного расширенного 
воспроизводства" "экономическое поле" фирмы (человека, 
общества в целом) должно находиться в устойчивом состоянии. 
Устойчивое состояние любой системы (в том числе и 
экономической) определяется уровнем сбалансированности 
составляющих ее элементов, что в экономических системах 
проявляется через принцип пропорциональности. Именно 
нарушение     пропорциональности     (например,     в     развитии 
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отдельных отраслей народного хозяйства) приводит к разбалансу 
между отдельными элементами системы и, как следствие, к ее 
разрушению - кризису, который, по своей экономической сути, 
является жестоким, но весьма действенным и эффективным 
инструментом   восстановления   пропорций   в   "экономическом 
поле". 

Угроза кризисных ситуаций (или нахождение в них) 
заставляет каждую отдельную фирму (человека или общество в 
целом) опираться на требования экономических законов, которые 
"говорят", что действия участников "экономического поля" 
взаимообусловлены, взаимосвязаны и имеют своим результатом 
систему экономических пропорций. Таким образом, для 
обеспечения и поддержания долговременной устойчивой бизнес-
деятельности любого размера и направления при любой форме 
собственности необходимо и достаточно создать условия 
пропорционального поступательного развития трех сфер 
цивилизованного бизнеса: производственного, коммерческого и 
финансового. 

Только совместное пропорциональное развитие различных 
сфер бизнеса (соответственно их функциональному назначению) 
может и будет способствовать укреплению экономического 
состояния каждой из них в отдельности и общественной 
экономики в целом, что, в конечном счете, и будет являться 
гарантией экономической независимости государства. 

Естественным является желание и необходимость 
проанализировать функциональное назначение каждого из 
вышеуказанных направлений бизнес-деятельности с целью 
определения их взаимосвязи, взаимозависимости и 
приоритетности в обеспечении экономической независимости (и 
суверенитета) как "фирменной" экономики, так и общественной 
экономики в целом. 

Представляется весьма логичным то, что из трех основных 
сфер бизнеса наиболее надежно обеспечивает экономическую 
независимость и суверенитет фирмы (человека или общества в 
целом) производственный бизнес, так как именно в нем 
сконцентрирована основная масса и проявляется уровень 
использования производительных сил фирмы (человека, 
общества), именно здесь создается та самая реальная продукция, 
которая только и способна удовлетворить реальные потребности 
человека. Производственный бизнес получает свои прибыли за 
счет реализации производственной или реальной продукции, а это 
наиболее наукоемкий и трудоемкий вид человеческой 
деятельности,   требующий    максимального   (по   сравнению   с 
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другими сферами бизнеса) финансового, реального, 
инновационного и интеллектуального инвестирования. Именно в 
производственном бизнесе создается максимальная (если не вся) 
доля прибавочного общественного продукта - главного 
источника роста благосостояния народа любого государства и 
основа его независимости. 

Благополучие и процветание фирм (отдельных людей и 
целых государств), "делающих деньги", а не товар определяется 
прежде всего наличием товарной массы, произведенной фирмами 
производственного бизнеса данной страны или в других странах, 
так как общеизвестно, что отсутствие товарной массы ("простого 
продукта") практически обесценивает денежную массу ("золото"), 
делая любую фирму (человека или общество в целом) нищими и 
экономически зависимыми от тех, кто производит общественно 
необходимый продукт, то есть от тех, кому (не надо золота, когда 
простой продукт имеют, перефразируя Пушкина). Таким 
образом, именно производственный бизнес обладает 
определенными преимуществами в обеспечении экономической 
независимости фирм (отдельных людей и общества в целом). 

Только хорошо развитый производственный бизнес создает 
основу развития и эффективного функционирования 
коммерческого (торгово-посреднического) бизнеса, основной 
функцией которого является распределение и перераспределение в 
обществе необходимой ему реальной продукции, созданной в 
производственном бизнесе, что делает коммерческий бизнес 
функционально         зависимым от производственного, 
"второстепенным" по отношению к нему, стоящим в ранге 
приоритетности влияния на состояние общественной экономики, 
после него. 

Производственный и коммерчески бизнес, осуществляя 
свою деятельность, пользуются услугами (если это не бартерные 
операции) финансового бизнеса, что дает ему возможность 
зарабатывать свою прибыль на "обеспечении" операций 
производственного и коммерческого бизнеса путем оказания им 
финансовых услуг. Поэтому основой для формирования и 
эффективного функционирования финансового бизнеса является 
хорошо развитый производственный и коммерческий бизнес, без 
которых у финансового бизнеса нет основы к существованию. 

Таким образом, из. вышеизложенного следует, что в основе 
экономической независимости и процветания общества с любой 
формой собственности лежит способность его производить в 
необходимом количестве и непрерывно совершенствовать 
общественно необходимый продукт, создаваемый в основном в 
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производственном бизнесе, а коммерческий и финансовый бизнес 
"должны работать" (для обеспечения своей собственной 
перспективы и процветания) на производственный бизнес, 
обеспечивая его приоритетное и опережающее развитие. 

Следует      также       помнить,       что       цивилизованные 
взаимоотношения     трех     основных     направлений     бизнеса, 
способствующих эффективному развитию экономики государства в 
целом (и отдельных фирм в частности), может быть обеспечено 
только    путем    научно    обоснованного,    а    не    "силового" 
распределения общественного дохода между ними. С точки зрения 
экономической    науки,    для    обеспечения    сбалансированного 
развития  экономической  системы, доходы  между  отдельными 
элементами   "экономического   поля"   должны   распределяться 
пропорционально    общественно    необходимым    затратам    на 
осуществление       их       деятельности.       Нарушение       такой 
пропорциональности неизбежно и закономерно приведет прежде 
всего к упадку, а затем и банкротству той сферы бизнеса, которой 
не   хватает   инвестиционного    капитала,    как,    например,    в 
экономике Украины - производственного бизнеса, из которого 
"вымывается" весь оборотный капитал в пользу коммерческого 
или, что  еще  хуже,  финансового  бизнеса.  Как  следствие,  в 
перспективе это приведет к закономерному снижению активности и 
упадку коммерческого и финансового бизнеса, "подрубивших 
свою собственную корневую систему" , что, в конечном счете, 
снижает экономический потенциал страны и грозит потерей ее 
экономической независимости. 

Конкурентная борьба - основной "автоматический" 
регулятор непрерывного совершенствования общественного 
развития - может и должна осуществляться внутри каждой из 
основных сфер бизнес-деятельности: производственной, 
коммерческой и финансовой - с целью максимально возможного 
снижения общественных затрат на осуществление своей 
деятельности, повышения своей полезности обществу и, 
следовательно, победы в конкурентной борьбе, а не между ними. 

Для стимулирования экономического развития отдельных 
фирм  и общественной экономики в целом между 
производственным, коммерческим и финансовым бизнесом 
должны развиваться не конкурентные отношения (каждый 
выживает самостоятельно, как может), а отношения 
взаимопомощи и взаимоподдержки (выжить можно только 
совместно, единым "экономическим организмом"), так как 
каждая отдельная сфера бизнеса имеет совершенно определенную 
и     необходимую     (а     не     конкурентную)     функциональную 
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направленность своей деятельности. Задача государства при этом 
поддерживать и стимулировать "дружеские" отношения между 
различными сферами бизнеса и "конкурентные" отношения 
внутри отдельных его сфер. 

Таким образом, успех развития общественной экономики в 
целом (и фирм различного функционального назначения в 
отдельности) возможен только при их научно обоснованном, 
сбалансированном совместном развитии, когда "корни" не 
конкурируют с "ветками", а "ветки" - с "листьями", а все они 
вместе обеспечивают рост и эффективное развитие 
экономического "дерева" в целом. Конкуренция возможна и 
необходима только для более эффективного функционирования 
на своем уровне (сфере) деятельности, а общая эффективность 
функционирования всей экономической системы в целом будет 
обеспечиваться оптимальным перераспределением "общей 
прибыли" (сбалансированным инвестированием) между 
отдельными сферами ("корнями", "ветками" и "листьями") бизнес-
деятельности в соответствии с общественно необходимыми 
затратами на их осуществление, при которых деятельность можно 
считать выгодной: финансовый бизнес - 5-10%, коммерческий 
бизнес - 20-30%, производственный бизнес - 50 и более %, и тем 
больше, чем сложнее производство, чем более наукоемкая и 
фондоемкая его продукция. 

Современная экономика Украины с ее нецивилизованным 
"рыночным" распределением общественных доходов в пользу 
коммерческого и финансового бизнеса (растут и развиваются 
коммерческие фирмы и финансовые структуры - "ветки" и 
"листья") часто за счет умирающего производственного бизнеса -
"корней", тяжело, больно и напоминает подрубленное дерево, на 
котором еще могут распуститься листья и цветы, но плодов не 
дождаться, если вовремя не залечить раны "корневой системы". 

Вместе с умирающими корнями умирает и все дерево, 
вместе со "смертью" производственного бизнеса "умрет" 
коммерческий и финансовый бизнес, а с ними - и экономическая 
независимость Украины, чего нельзя допустить. 
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ЗАХИСТ КАНДИДАТСЬКИХ ДИСЕРТАЦІЙ У СПЕЦІАЛІЗОВАНІЙ 
ВЧЕНІЙ РАДІ К 068.52.01 З СОЦІАЛЬНОЇ ФІЛОСОФІЇ І 

ФІЛОСОФІЇ ІСТОРІЇ 

18 квітня 1997 року відбувся захист дисертації Лепського 
Максима Анатолійовича "Соціально-філософський аналіз 
взаємозв'язку життя і смерті: проблема виживання" на здобуття 
наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 
09.00.03. - "соціальна філософія і філософія історії". 

На підставі соціально-філософського аналізу взаємозв'язку 
життя та смерті дисертантом виявлено місце і значення процесу 
виживання у цьому взаємозв'язку. Виживання розглядається 
автором як міра життя, втрата чи перевищення меж якої веде до 
смерті. В роботі розглянуті також особливості виживання 
людини, тобто активності людини, що спрямована на збереження 
життя в екстремальних умовах. М.А. Лепський висказав 
пропозицію про введення поняття "виживання" до числа 
соціально-філософських категорій. В роботі також виявлені 
детермінанти оптимізації процесу виживання. 

Науковий керівник роботи - доктор філософських наук, 
професор В.І. Воловик. 

18 квітня 1997 року відбувся захист дисертації Сущенко 
Людмили Петрівни "Здоровий спосіб життя людини як об'єкт 
соціального пізнання" на здобуття наукового ступеня кандидата 
філософських наук за спеціальністю 09.00.03. - "соціальна 
філософія і філософія історії". 

Дисертант виніс на публічний захист еврістичну модель 
життєдіяльності людини, яка інтегрується в органічну єдність 
фізичного, соціального і психічного компонентів структури 
людського організму. Здоровий спосіб життя людини 
розглядається як позитивна тенденція у саморозгортанні 
людського організму. Запропонована модель є засіб 
формалізування нормативів здорового способу життя для 
різноманітних категорій населення країни. 

В ході дослідження виявлено, що поняття "здоровий спосіб 
життя" людини виникло в результаті інтегрування його 
морфогенетичної та структурно-функціональної характеристик!. 
Воно позначає не що інше, як життєдіяльність, яка, при 
позитивному емоційно-вольовому настрої людини, забезпечує 
екологічну рівновагу її з першою природою і поступове зниження 
ентропії суспільних зв'язків у соціальному організмі країни, у який 
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вона включена як джерело   інтелектуальної енергії, а отже - і як 
його основна рушійна сила. 

Наукові керівники - професор С.С.Волкова, доцент В.П. Бех. 

26 квітня 1997 року відбувся захист дисертації Додонової 
Віри Іванівни "Політична свідомість: сутність, структура, сучасні 
тенденції розвитку (Соціально-філософський аналіз)" на здобуття 
наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 
09.00.03. - "соціальна філософія і філософія історії". 

У центрі уваги дисертанта - та складна за структурою і 
суперечлива за змістом форма суспільної свідомості, яка останнім 
часом все більше детермінує поведінку людини, і яка мас назву 
політичної свідомості. Автор зазначає, що політична свідомість 
має подвійну функцію, виступаючи, з одного боку, субстанційним 
початком кола "політичного", умовою його розвитку, тобто 
елементом політичної сфери суспільства, а з іншого боку, 
політична свідомість є одним з ідеальних компонентів духовної 
сфери суспільства поряд з такими формами суспільної свідомості 
як правова, етична, естетична, релігійна свідомість. В дисертації 
також розглядаються питання структури політичної свідомості та 
тенденції розвитку цього феномену у сучасному українському 
суспільстві. 

Науковий керівник роботи - доктор філософських наук, 
професор В.Г. Воронкова. 

МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 
«ЗАПОРОЗЬКЕ КОЗАЦТВО В ПАМ'ЯТКАХ ІСТОРІЇ ТА 

КУЛЬТУРИ» 

2-4 жовтня 1997 р. в М.Запоріжжі відбулася міжнародна 
науково-практична конференція «Запорозьке козацтво в 
пам'ятках історії та культури». До участі у конференції було 
подано 138 доповідей та повідомлень. При тому, що не всі мали 
можливість особисто бути присутніми, у конференції взяли участь 
117 науковців з 24 міст України, а також науковці з Росії, Білорусі 
та Молдови, у тому числі 19 докторів та 47 кандидатів наук. 
Матеріали конференції було видано і її учасники мали можливість 
отримати примірники при реєстрації. Конференція відбувалася на 
уславленій землі острова Хортиця, що створювало відповідну 
творчу атмосферу. 
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Відкрив конференцію співголова оргкомітету, директор 
Культурного центру "Хортиця" В.К.Козирєв. З привітаннями до 
учасників конференції звернулись заступник голови Запорізької 
обладміністрації В.І.Воловик та голова Запорізької міської ради 
народних депутатів О.С. Головко. З доповіддю про дослідження 
історії українського козацтва у Запорізькому державному 
університеті виступив ректор ЗДУ, професор В.О.Толок. 

У доповідях на пленарному засіданні було окреслено коло 
актуальних проблем у дослідженні пам'яток історії та культури 
запорозького козацтва, які обговорювалися впродовж роботи 
секцій. Так, у доповіді члена-кореспондента Національної 
академії наук України, професора, директора Інституту 
української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського 
НАН України П.С.Соханя було визначено актуальні проблеми 
вивчення та видання джерельної спадщини з історії українського 
козацтва. Коло питань, пов'язаних з присутністю козацького 
минулого України у програмних документах українських 
національних партій початку XX ст., окреслив у своїй доповіді 
декан історичного факультету Запорізького державного 
університету, професор Ф.Г.Турченко. Проблемам запорозької 
спадщини в історичному розвитку Південної України були 
присвячені доповіді А.В.Бойка та В.П.Беха. Жвавий інтерес 
викликала доповідь патріарха археологічних досліджень козацтва 
Д.Я.Телегіна «Про археологічні дослідження зимівника 
П.Калнишевського». 

Робота  конференції   продовжилась  у  п'яти   секціях:   1) 
"Нижнє Подніпров'я передкозацької та ранньокозацької доби в 
пам'ятках археології"" (керівники секції: керівник археологічної 
лабораторії ЗДУ, к.і.н., доцент Г.М.Тощев (Запоріжжя) та к.і.н. 
М.П.Оленковський   (Херсон).   2)   "Проблеми   історіографії   та 
джерелознавства історії запорозького козацтва" (керівники секції: 
член-кореспондент  НАН   України,   професор,  д.і.н.,  директор 
Інституту      української      археографії     та     джерелознавства 
ім.М.С.Грушевського НАН України П.С.Сохань (Київ); професор, 
д.і.н., завідуючий кафедрою історії НАУКМА Ю.А.Мицик (Київ); 
д.і.н.,   професор,  завідуючий   кафедрою  історії  України   ЗДУ 
С.Р.Лях (Запоріжжя). 3) "Запорозька спадщина в історичному 
розвитку Південної України" (керівники секції: д.і.н., професор 
Національної гірничої академії Г.К.Швидько (Дніпропетровськ); 
к.і.н.,  доцент,  керівник  науково-дослідної  лабораторії  історії 
Південної України  ЗДУ  А.В.Бойко  (Запоріжжя).  4)   "Історія 
запорозького козацтва в музейній практиці" (керівники секції: 
к.і.н.,   директор   Музею   Гетьманства   Г.І. Ярова   (Київ);   к.і.н., 
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завідуючий відділом культури Запорізької облдержадміністрації 
Г.І.Шаповалов (Запоріжжя). 5) "Запорозька спадщина в процесі 
державотворення нової України" (керівники секції: д.і.н. 
професор, декан історичного факультету ЗДУ Ф.Г.Турченко 
(Запоріжжя); к.ф.н., доцент, завідуючий кафедрою соціології ЗДУ 
В.П.Бех (Запоріжжя). 

Організована Культурним центром «Хортиця», 
Запорізьким державним університетом, Інститутом української 
археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАН 
України, Національним університетом «Києво-Могилянська 
академія», Інститутом археології НАН України, конференція 
стала помітною подією у науковому житті не тільки південного 
регіону, а й всієї України. 

А. В. Бойко 
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