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ІСТОРІЯ ЗАПОРОЗЬКОГО КОЗАЦТВА, 
КРАЄЗНАВСТВО, АРХЕОЛОГІЯ ТА ЕТНОГРАФІЯ 

А.В. БОЙКО 
АДМІНІСТРАТИВНИЙ УСТРІЙ ПІВДЕНОЇ УКРАЇНИ В 1791-

1793 PP.: ПИТАННЯ ВЛАДИ 

Перші три роки по смерті Г.О.Потьомкіна - специфічний період 
в історії управління південним краєм. Дивним, навіть на кінець XVIII 
століття, уявляється такий стан речей, коли генерал-майор, а саме 
такий чин мав  тоді  В.С.Попов,  керував  генерал -аншефом 
М.В. Каховським. Адже для військових того часу справа субординації 
та ієрархії була більш ніж принциповим питанням. Усталену традицію 
не порушувала навіть імператриця. Надати черговий чин або орден, 
проминувши того, хто мав більшу вислугу, було неможливо. Після 
смерті Потьомкіна на півдні складається ситуація, яка не відповідала 
логіці усталених уявлень. При відсутності намісника 
Катеринославським правителем, дійсним статським радником 
В. Каховським, головним військовим командиром, генерал-аншефом 
М. Каховським, Таврійським командиром, генерал-поручиком 
Гудовичем керував генерал-майор В.Попов. Зрозуміти стан речей 
допомагає реконструкція перебігу подій, які сталися відразу по смерті 
Г.Потьомкіна. 

Слід сказати, що зі смертю Катеринославського намісника 
Г.О.Потьомкіна закінчилася ціла епоха в історії південного краю. В той 
же час, саме його смерть загострила всі пристрасті, які точилися як 
навколо намісника та його прихильників, так і навколо всього регіону. 
Одні цю смерть очікували з нетерпінням, інші - з острахом. Перші 
поспішали зайняти провідні керівні посади в адміністративній ієрархії 
південного краю. При цьому вони висували як законні, так і незаконні, 
але обґрунтовані логікою попередньої традиції доводи. Ті, що боялися 
смерті Потьомкіна через наслідки розкриття не зовсім благовидних 
діянь, поспішали звинуватити своїх супротивників у марнолюбстві та 
свавіллі, використовуючи при цьому почуття втрати імператрицею 
свого першого помічника та радника. 

В цьому відношенні в регіоні розігралася безпрецедентна для 
кінця XVIII століття боротьба партій, бажань, намагань, але, що 
головне, і амбіцій, які були підкріплені високими чинами та посадами. 
Хронологічно цей період протистоянь та взаємних звинувачень тривав 
три роки з 1791 по 1793 рік - з моменту смерті Потьомкіна до 
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призначення Катеринославським намісником П.О.Зубова. Але 
фактично боротьба розпочалася з моменту входження у фавор 
Потьомкіна і призначення його у 1774 році Катеринославським 
генерал-губернатором. Протягом сімнадцяти років боротьба носила 
перманентний характер. Фактично ніхто не міг протиставити свій 
вплив на імператрицю впливові ясновельможного князя, аж поки при 
дворі не з'явився Платон Зубов, який нічим не був зобов'язаний 
Г.Потьомкіну. Зубов почав шукати прихильників і збирати відомості 
щодо "негарних справ" ясновельможного стосовно грошових витрат. У 
нього знайшлися і прихильники, серед яких були відомі сановники та 
військові, які не могли поступитися принципами, а тому намагалися 
викрити зло хабарництва та марнотратства, які процвітали, на їхню 
думку, за часів Потьомкіна. 

Саме у такій ситуації на півдні з'являється майбутній 
фельдмаршал Михайло Каменський, який після смерті Потьомкіна за 
старшинством чину поспішив прибрати владу до своїх рук. В 
історичній літературі цій події відведено небагато місця. 

Д.М. Бантиш-Каменський приділив цьому факту лише кілька 
рядків, які дають побіжне уявлення про суперечності, які виникли в 
регіоні. Зокрема, він пише, що від'їхавши з Яс до Миколаєва, 
Потьомкін послав Михайлу Каховському розпорядженням перебрати 
на себе командування армією, а фактично - усім краєм на час його 
відсутності. Але у дорозі Потьомкін помер, і М.Каменський залишився 
старшим за званням у краї, а тому зібрав генералітет і проголосив про 
перебирання командування в краї у свої руки за старшинством чину. 
Коли прибув М.Каховський і представив Каменському передсмертне 
розпорядження Потьомкіна, між двома генералами розпочалося 
листування, яке викликало негативну реакцію імператриці. Остання 
звинуватила Каменського у некоректності і невиконанні наказу 
государева намісника, а тому Каменський з часом пішов зі служби [З, 
259-260]. Слід сказати, що Д.Бантиш-Каменський покривив душею. 
Титул фельдмаршала, отриманий вже при імператорі Павлі І, не зміг 
приховати особисті якості Каменського, хоча і не дозволяв історикам 
першої половини XIX століття відкрито говорити про них. 

Михайло Каменський був особистістю неординарною. Після 
навчання в кадетському сухопутному корпусі він з 14 років розпочав 
службу і в 1767 році, у віці 29 років, отримав чин бригадира. Крутий 
норов, запальність, палкий характер, участь у семирічній війні, 
визнання його особистості пруським імператором Фридрихом увели 
М.Каменського до оточення цесаревича Павла. Його розповіді 
спадкоємцю престолу не обмежувалися військовими походами. 
Відсутність порядку та ієрархії - ось, на думку М.Каменського, головна 
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хвороба армії, яка призводила до розпорошення коштів, казнокрадства, 
зловживань. Поборник законності, старих армійських прав і положень, 
з норовом чваньковитості, уїдливості і буркотуна, постійно вважаючий, 
що за правду його завжди обійдено, він ставав нестерпним при 
петербурзькому придворному оточенні. Ніхто не знав, куди його подіти 
і що з ним робити. Нарешті, у 1783 році його відправили на посаду 
Рязанського і Тамбовського генерал-губернатора. Три роки генерал-
губернаторства його не змінили. У 1787 році він знову буркотить при 
дворі. Потьомкін, який з початком війни 1787 року відчував гостру 
нестачу у досвідчених бойових генералах при своїй армії, вирішив 
взяти його до себе, але без надання команди. Катерина II відразу 
попередила про можливі наслідки, але для останнього, при сходженні 
зірки П.Зубова, краще було мати генерал-аншефа при собі у Ясах, ніж 
при Зубові у Петербурзі. За його клопотанням Катерина підписала 
наказ, і Каменський відправився на південь. Але, не отримавши у 
підпорядкування жодної команди, він не мав ніякої влади, і, що для 
нього було нестерпним, не мав навіть караулу, який обов'язково 
повинен був надаватися генералітетові. У 1791 році Каменський, 
перебуваючи у Москві, дізнався про неміч Потьомкіна і поспішив 
повернутися до армії, щоб не втратити свій шанс. І тоді, коли його 
ніхто не очікував, з'явився у Головній квартирі в Ясах. 

На той час ситуація на півдні після смерті Потьомкіна склалася 
так, що в регіоні перебували одразу два генерал-аншефа -
М.Каменський та М.Каховський. І якщо перед смертю Потьомкін 
відправив ордер Каховському, щоб той перебрав команду, то 
М.Каменський претендував на командування за старшинством. 
Прихильник суворої ієрархії у справах кар'єри, він просто не міг 
дозволити, щоб Каховський, який розпочав військову службу на рік 
пізніше за Каменського (останній - у 1751, а Каховський у 1752 році), 
міг взяти на себе команду. Бажання дотриматися законної військової 
ієрархії протиставлялися розпорядженню Потьомкіна, яке, до того ж, 
було зроблено доволі загально, не по формі і прямо не вказувало на 
передачу всієї військової влади М.Каховському. Може, формально 
М.Каменський вчинив і вірно. У той час недотримання ієрархії, 
особливо в призначенні чинів, сприймалося більше, ніж боляче. 
Згадаймо хоча б причини і приводи постійних скарг та буркотінь 
О.Суворова про те, що його обійшли у нагородах. 

Однак М.Каменський, при тому, що він вже з початку 80-х років 
володів двома селищами на півдні України (Богуш-Олександрівського 
повіту та Біленьке - Катеринославського повіту) [4; 3, 5; 1, 6; 17 зв.-
18.], при його чині генерал-аншефа так і не увійшов до обраних 
представників і вершителів долі південного краю. Він не займався 
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підрядами та відкупами. Будучи не при армії, він був далеко і від 
постачання провіанту та вина для війська. Крім того, він так і не 
зрозумів, що об'єднувало таких людей, як Безбородько, Попов, 
Браницький, Голіцин, Енгельгардт. Дуже просто було б пояснити все 
генеалогічними та амурними зв'язками Потьомкіна. Справа виглядала 
значно складніше та серйозніше. 

Г.О.Потьомкін був осередком цілої системи, яка склалася в 
регіоні. До свого складу вона залучала не тільки родичів. Ця система 
приймала всіх, хто сприяв проведенню у життя ідей та бажань 
Потьомкіна, хто був безпосереднім виконавцем його волі та 
розпоряджень, хто в цих виконаннях умів поєднувати свій власний 
інтерес з інтересами Потьомкіна та держави. За такими критеріями у 
регіоні створився певний клан, який об'єднував таких протилежних за 
походженням, положенням, знанням та здібностями креатури, як 
Потьомкіни та Безбородько; Каховські та Фалеев, Попов та 
Любомирський. Водночас, всі ці Безбородьки, Браницькі, Фалєєви 
займалися підрядами, робили поставки до Катеринославської армії і 
отримували прибутки. А тому зазіхання на систему розцінювалося як 
зазіхання на добробут, який ця система забезпечувала. 

М.Каменський так і не зрозумів створену Потьомкіним систему. 
В ній були свої закони і свої традиції. Для того, щоб щось від неї 
отримати, слід було щось запропонувати незалежно від ієрархічної 
традиції. В той же час за існуючою традицією абсолютистської 
держави другої половини XVIII століття ієрархія вже за фактом свого 
існування передбачала данність певних благ і пільг лише за належністю 
до певного щабля ієрархії. М.Каменський діяв за цією традицією, і 
тому проти нього піднялася вся потьомкінська когорта, і він виявився 
переможеним. 

Виявлений на сьогодні комплекс джерел дозволяє 
сконструювати ті події, які в працях істориків отримали назву 
"Місництво наприкінці XVIII століття". Рескрипт Катерини II з 
приводу дій М.Каменського та затвердження генерал-аншефа 
М.Каховського командувачем військами на півдні було опубліковано 
Д.Бантиш-Каменським ще у 1840 році [3, 260]. В третій книжці 
"Русского архива" Григорієм Олександровим було опубліковано 
листування М.Каховського та М. Каменського з приводу передачі 
адміністративної влади у регіоні. У публікації представлено: а) листи 
Каменського до: 1) Каховського (4 листи); 2) В.С.Попова (лист від 7 
жовтня 1791 p.); 3) М.І.Салтикова (3 листи); 4) генералітету з 
запрошенням на раду; б) листи Каховського до: 1) Каменського (З 
листи); 2) М.І.Салтикова (2 листи); в) ордер Потьомкіна 
М.Каховському [7, LX-XCV]. 
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В матер іалах  до  б іографі ї  канцлера  О .Безбородько  

М.І.Григорович також не міг обійти це питання, яке болісно зачіпало 
власні інтереси О.Безбородька. Саме тому Григоровичем опубліковано 
два листи Катерини II до Безбородька (від 19 та 20 жовтня), в яких 
йдеться про "несносные шалости" Каменського після смерті 
Г.О.Потьомкіна [8, 137]. Особливо цікавими є листи Ф.Ростопчина до 
графа С.Р.Воронцова, де представлено характеристику 
адміністративної влади на півдні України відразу по смерті 
Г.О.Потьомкіна [9, 95]. Крім того, листи В.С.Попова до 
В.В.Каховського [16, 330-370], рескрипти Катерини II 
Катеринославському губернаторові В.Каховському та його донесення 
до імператриці [10, 422-489; 11, 62-73; 18, 162-406]; донесення і 
прохання південного дворянства до Катерини II [12, 194] дають 
уявлення про систему управління за три роки по смерті 
Г.О.Потьомкіна. Спробуємо відтворити хроніку подій відразу після 
смерті Г.О.Потьомкіна. 

Вже у вересні 1791 року генерал-аншеф М.Каменський, почувши 
у Москві про хворобу Г.Потьомкіна, поспішив до Яс в надії перебрати 
командування над армією. Але він не знав, що 18 вересня Г.Потьомкін 
надіслав ордер генерал-аншефу М.В.Каховському, командуючому 
військами у Таврійській області, з наказом негайно відправитися до Яс 
для прийняття команди над Головною квартирою. За відсутністю 
М.Каховського командувачем військами у Тавриді призначався 
генерал-поручик Розенберг [7, LXXІІ]. 27 вересня Г.Потьомкін, який 
відчував себе в Ясах все гірше і гірше, виказав бажання переїхати до 
Миколаєва. 5 жовтня 1791 року на шляху до Миколаєва Потьомкін 
помер. Відразу після звістки про смерть Г.Потьомкіна 7 жовтня 1791 
року М.Каменський пише листа В.С.Попову, яким повідомляє, що, 
згідно старшинства за чином, він вступив у командування армією. В 
цей же день М.Каменський надсилає листа М.Каховському, яким 
доводить до його відому, що за генеральським старшинством він 
вступив у командування всіма військами по Дунаю, Дніпру, Бугу і 
Катеринославському намісництву. М.Каховському доручалися війська 
в Криму та флот, про стан яких Каменський бажав отримати докладні 
звіти. Кубанський корпус підпорядковувався генералу Гудовичу. Під 
час незавершеної ще війни подібні дії означали, що М.Каменський 
почав виконувати обов'язки головнокомандуючого і генерал-
губернатора. 

Восьмого жовтня М.Каменський пише ґрунтовного листа віце-
президенту Військової колегії М.І.Салтикову. Генерал-аншеф подає 
своє бачення ситуації, в якій він опинився зі смертю князя. За його 
словами, генерал-майор В.С.Попов заїхав до М.Каменського після 
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огляду тіла Потьомкіна і висловив йому свою думку стосовно того, що 
Каменський як старший генерал повинен взяти команду над всією 
армією, що він і зробив. Однак розгардіяш в армії, відсутність 
відомостей про кількість і розташування полків, ситуація, за якою всі 
підрозділи зверталися до похідної канцелярії Потьомкіна, примусили 
М.Каменського безпосередньо налагоджувати зв'язки з полками і 
контролювати їхнє становище. 

Водночас, того ж таки восьмого жовтня для Каменського 
розпочалися несподіванки. Йому передають усну відповідь В.С.Попова 
на лист генерал-аншефа. Відповідь записується Каменським на звороті 
донесення до голови військової колегії М.Салтыкова. Попов 
повідомляв, що він жодної справи не бажає мати з Каменським і 
просить залишити його у "спокої",  адже незабаром приїде 
М.Каховський, щоб прийняти команду над армією за наказом 
Г.Потьомкіна [7, LXXIII]. 

Десятого жовтня Каменський отримує офіційного листа від 
Каховського, який на той час вже також приїхав до Яс, з 
повідомленням про ордер Потьомкіна, прийняття ним команди над 
армією, і про наказ полкам з усіх питань звертатися до нього. У 
відповідь на перебрання команди Каменський "покірно просить" 
Каховського представити йому письмовий наказ, за яким він прийняв 
команду. У відповідь Каховський надсилає копію ордера Потьомкіна 
від 18 вересня 1791 року.. Водночас з листом до Каменського 
М.Каховський, у свою чергу, розсилає ордери всім командирам і 
начальникам про перебрання влади у свої руки. 

З   цього   часу   почалося   відкрите   протистояння   між  двома 
генералами. Але особисте протистояння було тільки ззовні. Обидва 
представляли два табори і звісно, що табір М.Каховського на той час 
був значно сильнішим. Але Каменський цього або не розумів, або не 
бажав розуміти. Наступного дня своїм листом він робить спробу 
обґрунтувати     своє     командування      над     армією     "изустным" 
розпорядженням імператриці, яка послала його до Потьомкіна. Але 
головний аргумент - це правило, за яким старший заступає команду 
начальника, який відсутній. Крім того, Каменський звертає увагу на те, 
що ордер був писаний Потьомкіним за відсутністю Каменського при 
армії, а тому він мав силу лише на той час. На його думку, коли б у 
жовтні Каменський був при Головній квартирі, то Потьомкін подібного 
листа просто не написав би. Дванадцятого жовтня Каменський пише 
листа до М.Салтикова з проханням викласти суть справи особисто 
імператриці і надіслати наказ про розподіл влади між ним і Каховським [7, 
LXXIV]. 
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13 жовтня Каменський надсилає всім генералам, які були при 

Головній квартирі, наказ про нараду з приводу розподілу влади. Мета 
ради - прийняти рішення про перехід влади до надходження указу 
імператриці або до Каховського, або до Каменського, яке командири 
повинні були скріпити своїми підписами. 

Однак ради не відбулося. Ніхто з генералітету, крім декількох 
командирів, так і не з'явився. Натомість М.Каховський вже 14 жовтня 
своїм листом Каменському виказав свою здивованість призначенням 
ради, про яку почали говорити вже не тільки військові, але й іноземці, 
які приїхали до Яс для проведення мирних переговорів. Все це, на 
думку М.Каховського, може нанести значний збиток мирним 
переговорам. 

Після того, як на раду ніхто не з'явився, М.Каменський зрозумів, 
що програв. У таких випадках на допомогу генералам приходила 
хвороба. Пославшись на хворобу, листом до М.Каховського все того ж 
14 жовтня він просить його "до свого видужання" прийняти армію у 
своє відомство" [7, LXXIV-LXXV]. В подальшому реакція імператриці, 
досить негативна для Каменського, закрила справу. У своєму наказі від 
5 листопада 1791 року на ім'я М.Каховського Катерина II писала про 
"дивні дії" генерал-аншефа М.Каменського, який став проти волі 
призначеного імператорським наказом намісника князя Потьомкіна [З, 
260). 

Відповіді на питання, чому так сталося, і в чому була помилка 
М.Каменського, дозволяють зрозуміти ту ситуацію, яка склалася в 
регіоні як на момент смерті Потьомкіна, так і на період до призначення 
на посаду намісника Платона Зубова. 

Згадаємо, що, за повідомленням М.Каменського, відразу після 
смерті Потьомкіна В.С.Попов заїхав до нього і висловив думку, що 
саме він як старший по армії повинен прийняти командування. Це 
повідомлення ніхто не спростовував, навіть сам В.С.Попов, і тому його 
достовірність не підлягає сумніву. Однак вже наступного дня (8 
жовтня) той же самий В.С.Попов доводить усно до М.Каменського, що 
ніякої справи з ним він мати не бажає. Подібне пояснюється дуже 
просто. 

Вже по проголошенню вступу на посаду командуючого армією 
від М.Каменського почали вимагати коштів на утримання іноземних (і 
не тільки іноземних) дипломатів, які прибули в Яси для переговорів. 
С.Лашкарьов вже шостого жовтня звернувся до М.Каменського з 
вимогою видати на утримання турецьких драгоманів та уповноважених 
вести переговори по 612 карбованців щоденно на кожного. Крім того, 
коштів на утримання армії, як виявилося, також не було. Наявних 
грошей на провіант було лише на 6 тижнів. За відсутністю грошей у 
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квартирі, а також у комісаріатському правлінні йому порадили 
звернути увагу на екстраординарну суму, яка завжди становила кілька 
мільйонів карбованців. У цьому питанні М.Каменський звернувся до 
В.С.Попова, правителя канцелярії Г.Потьомкіна, у відомі якого і 
знаходилася екстраординарна сума. Однак той відповів, що хоча 
екстраординарна сума і є, але її відразу після смерті Г.Потьомкіна було 
опечатано, а тому порадив видати гроші на утримання дипломатів з 
комісаріатської суми. 

Як військовий М.Каменський розумів, що по осені відсутність 
коштів для цілої армії на провіант річ дуже небезпечна. Тому вже 7 
жовтня він направив офіційного листа до В.С.Попова про надання йому 
точних відомостей щодо екстраординарної суми: "сколько ее на лицо 
теперь состоит; да у кого оная на руках точно имеется". Крім цього 
наказувалося на восьме жовтня відправити до квартири М.Каменського "всех 
приставленных казначеев к экстраординарной сумме" [7, LXXII]. Зрозуміло, 
що подібного В.С.Попов дозволити не міг, адже звик розпоряджатися 
екстраординарною сумою як своєю кишенею. При всій упередженості 
А.Грибовського стосовно витрат Попова, який писав, що "необычайные 
издержки правителя дел на стол, игру и любовниц сие доказывали, что 
Решетиловских его доходов для издержек сих и на один месяц не могло бы 
достать. Часто на игру приносил он из своего кабинета  полные шляпы  
червонцев,  которые  никогда в  оный  не возвращались" [17, 20], слід 
сказати, що він мав певний сенс. Водночас генерал-майор нічим не 
ризикував, нахабно відповідаючи генерал-аншефу і не завантажуючи 
себе письмовою відповіддю. Не дарма екстраординарна сума була 
опечатана відразу по відомості про смерть Потьомкіна. І не дарма її 
запечатали своїми печатками М.Потьомкін, Дерібас та Бюлер.  Справа у 
тому,  що з екстраординарної суми "харчувалося" все найближче 
оточення Г.Потьомкіна, адже гроші за поставки     провіанту     та     
матеріалів     виплачувалися     саме     з екстраординарної суми. 
Підрядчиками з постачання були:  графиня Браницька,       Енгельгард,       
А.Безбородько,       М.Фалєєв,       князь Любомирський, Дерібас та багато 
інших. 

Про зміст цих поставок та обсяг виплачених грошей яскраво свідчить 
справа А.Безбородька, проти якого порушили справу стосовно "некоректної" 
поведінки при поставках вина з його маєтків до армії Потьомкіна. Подібні 
ускладнення мали незабаром і М.Фалєєв, Й.Дерібас та інші. Але це буде 
потім, а зараз В.С.Попов був спокійним щодо тону відповіді генерал-
аншефу М.Каменському. Він знав, що найближче оточення імператриці 
не дозволить перевірки екстраординарної суми. 
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В цьому була помилка М.Каменського, який вирішив, що зі смертю 

Г.Потьомкіна, якого він вважав за такого собі звичайного фаворита, 
ситуація зміниться. Але для імператриці Г.Потьомкін був більше, ніж 
фаворит. Принаймні всі останні роки свого життя імператриця віддавала 
шану Потьомкіну не як фаворитові, а як державному діячу, якому можна 
було багато чого вибачити за державні діяння. Але цього М.Каменський 
не врахував. Не врахував М.Каменський і тієї системи управління, яка 
утворилася в регіоні за Потьомкіна, коли багатьма справами керувало обране 
коло людей. Вже на кінець 70-х років був розроблений, але при цьому 
ніде не зафіксований перелік функцій та зобов'язань, які стали 
прерогативою, того чи іншого наближеного до Потьомкіна. Останній 
залишався лише координатором. Слід ще раз надати належне тому, що як 
чудовий адміністратор Потьомкін вмів підбирати на відповідні місця в 
управлінні талановитих та працездатних людей. Такими були 
[З.С.Попов, І.М.Синєльніков, В.В.Каховський, М.Л. Фалєєв, 
О.В.Суворов, М.І.Кутузов та інші. Після смерті Потьомкіна функцію 
координатора перебрав правитель його канцелярії, людина, в руках якої 
трималися всі ланцюжки до таємниць екстраординарної суми -
В.С.Попов. Закріпленню такої координаційної ролі В.С.Попова 
прислужилася і його посада статс-секретаря імператриці, а потім і правителя 
її кабінету, яку він отримав завдяки пам'яті Катерини про Потьомкіна. 

Все це і призвело до парадоксальної для абсолютистської 
держави останньої чверті XVIII століття з її розгалуженим і вже 
структурованим бюрократичним апаратом ситуації, коли генерал-майор 
фактично і юридично керував генерал-аншефами та дійсними статським 
радниками, якими були В.В.Каховський та М.В.Каховський з питань 
управління Катеринославським намісництвом у 1792 - 1793 роках. При 
цьому складалася ілюзія, що головним начальником південного краю 
залишався В.В.Каховський. Вже з січня 1792 року імператриця майже 
кожного дня надсилала В.Каховському декілька указів стосовно 
впорядкування справ в Катеринославському намісництві. 
В.В.Каховському наказувалося здійснення планів Потьомкіна стосовно 
турбаївців, будівництва Катеринослава та його опису. До літа 1792 року 
триває жваве листування Катерини II та В.Каховського. За півтора 
роки ним було отримано 66 особистих наказів імператриці. Водночас, за 
період з січня по серпень 1792 року В.Каховським було отримано 44 
укази від імператриці, тоді як з вересня 1792 по травень 1793 - 22 
укази [10, 422-489]. Але слід сказати, що всі ці укази - результат 
діяльності В.С.Попова, який працював "на пам'яті Потьомкіна". Достатньо 
подивитися на формуляр 
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указів, щоб визначити тотожні для всіх документів клаузули: "как 
покойный князь предполагал", та "покойный князь Г.А.Потемкин 
назначал быть". 

Вже   12   січня   1792  року  В.С.Попов   приїхав  з   півдня  до 
Петербургу і, з'явившись до Катерини II, почав виконувати обов'язки 
статс-секретаря імператриці, а з часом йому доручили і обов'язки 
правителя її кабінету. Він привіз папери Потьомкіна, серед яких були 
чисельні   плани   і   проекти   як  зовнішньополітичні,  так   і  ті,   що 
стосувалися внутрішнього устрою південного краю. [13, 291-295]. Всі 
ці   плани   були   представлені   імператриці.   Відтоді,   кожен   день 
доповідаючи Катерині за обов'язком служби, він не забував нагадувати 
про плани і розпорядження стосовно потьомкінської спадщини. Звідси і 
постійні укази Каховському з формулою "як покійний князь призначав 
бути". Кожен день у палаці розшукували "вкрай необхідні" папери 
Потьомкіна і доставляли їх до кабінету імператриці. Подібні "розшуки" 
та "нагадування" з боку В.Попова мали наслідки - 12 січня йому дали 
орден   Олександра   Невського.    Нарешті,    26    січня    1792    року 
Храповицький записує у своєму щоденнику, що Попову доручили всі 
справи, які залишилися після смерті князя Потьомкіна [17, 261]. 
Фактично   це   означало   передати   керівництво   південним   краєм 
В.С.Попову. 

Спектр діяльності  В.С.Попова  був  досить  строкатим  -  від 
контролю   за   будівництвом   міст,   переселення   селян   з   Польщі, 
призначення на службу, забезпечення провіантом армії до укладення 
підрядів    і    роздачі    земель.    Він    призначав    на    посади    у 
Катеринославському намісництві, керував штатом намісництва. За його 
поданням штат канцелярії Потьомкіна, якій становив 240 чоловік, 
отримав нагороди і підвищення у чинах. Але найбільше цікавили його 
питання про земельні роздачі. За його сприянням, у виконання планів 
Потьомкіна 26 січня 1792 року В.В.Каховському був підписаний указ 
про заселення земель між Бугом та Дністром [10, 443-445; 14, 301; 15, 
213]. Другий пункт цього плану проголошував: "Употребить всемерное 
старание о скорейшем заселении сей земли, отводя оную как для 
казенных слобод, так и для помещиков небольшими участками, и 
отнюдь не свыше положенного по плану губернии Екатеринославской 
количества, и обязывая притом получающих сии участки населять оныя 
без     потеряния     времени".     Подібні     роздачі     контролювалися 
В.С.Поповим. 

З лютого 1792 року розпочинається жваве листування між 
В.С.Поповим та В.В.Каховським. Не менш як чотири рази на місяць 
Попов наставляє Каховського з питань впорядкування та роздачі 
земель. У свою чергу, В.Каховський відповідає на всі листи і, крім того, 
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надсилає докладні відомості про свої розпорядження [16, 330-370]. 
В.Каховський не шкодує писати листи. Тричі на тиждень він інформує 
В.Попова. В окремих випадках він надсилає по три-чотири листи на 
день. Весь спектр питань представлений в цьому листуванні. Але 
головні серед них - це питання підрядів, поставок, роздачі та заселення 
земель і призначення на посаду чиновників. Це саме ті питання, які 
безпосередньо стосувалися інтересів потьомкінського гурту. Кожне 
посягання чужих повинно було припинятися. В.Каховський із 
задоволенням повідомляв про виплату грошей і прийняття вина за 
підрядом від О.Безбородька і чекав розпорядження Попова про 
поставки на майбутній рік [16, 330-331]. Але коли генерал Бок, який 
командував комісією з поставок провіанту для армії, настирливо 
доводив необхідність його особистого контролю і у всьому намагався 
побачити зловживання, то В.В.Каховський просить Попова захистити 
його від подібних "претензій" генерала. А коли комісія з поставок для 
армії перейшла до відома безпосередньо В.Каховського, то укладення 
підрядів значно прискорилося і у лютому В.Каховський сповіщав 
В.С.Попова про те, що підрядів укладено вже доволі багато, не 
обійдено і графиню К.Браницьку [16, 339]. 

За дорученням В.Попова Катеринославський губернатор шукає 
представникам як придворного, так і колишнього потьомкінського 
гурту найкращі ділянки земель між Бугом та Дністром. Він шукає 
управителів для маєтків Попова, Браницької, Остермана, опікує і 
доводить справу про Решетилівські хутори Попова [16, 342-343]. Тим 
самим генерал-майор командує регіоном, де офіційно призначені 
командири мають чин значно вищий. Фактично з кінця 1791 по серпень 
1792 року В.С.Попов є повноправним господарем Катеринославського 
намісництва та Таврійської області. Це не було не помічено 
сучасниками. Ще наприкінці грудня 1791 року Ф.Ростопчин, який 
перебував у Ясах, писав до Англії С.Воронцову, що "Каховский 
командует здесь, хотя это незаметно: у него нет власти, и он ничего не 
смеет делать" [9, 86]. Влітку 1792 року той же Ф.Ростопчин писав 
Воронцову, що "влияние Попова усиливается со дня на день. Он 
назначает на все должности по Екатеринославской губернии, 
принимает прошения и делает сотню тысяч вещей, устраняя все 
препятствия уверением, что такова была воля покойного князя 
Потемкина" [9, 86]. 

Зрозуміло, що при дворі, за відсутністю Потьомкіна і при 
зростаючому впливі П.Зубова, подібні діяння В.С.Попова не могли 
залишитися непоміченими. Крім того, вже у лютому 1792 року у 
Попова відібрали контроль над екстраординарною сумою. Тиск на 
імператрицю з боку П.Зубова щодо перевірки екстраординарних сум 
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призводить до того, що вже 9 січня виходить наказ про повернення всіх сум, 
які були взяті у кредит конкретними особами [10, 442]. Наприкінці лютого 
імператриця підписує ще один наказ про надіслання відомостей щодо 
грошей, які надходять до Катеринославського намісництва [10, 446]. З 
цього ж часу розпочинається розгляд справи по винним відкупам 
О.Безбородька, до яких В.Попов мав безпосереднє відношення. Хмари 
почали набігати на яскраве правління Попова. 

При тому, що доповіді, донесення і рапорти щодо виконання 
проектів Потьомкіна все ще мають місце, однак результат по цим 
доповідям все частіше є протилежним очікуваному. Коли на початку липня 
1792 року В.С.Попов доповідав імператриці питання призначення до 
штату Катеринославського намісництва, відповіддю став указ Сенату, за 
яким В.С.Попову суворо заборонялося без відома імператриці, призначати 
на посади у Катеринославське намісництво та Таврійську область [17, 270]. 
Це було першим дзвінком для В.Попова щодо втрати його впливу у 
керівництві південним краєм. 

Поступовий наступ на прерогативи Попова продовжувався. 
Відтепер на значні посади до Катеринославського намісництва 
призначалися не за поданнями В.Попова, а все більше звертали увагу на 
поради його ворога - П.О.Зубова. Подібний стан речей рано чи пізно повинен 
був легітимізуватися, а тому логічним уявляється рескрипт від 10 листопада 
1792 року В.Каховському, за яким всі війська Катеринославського 
намісництва, Таврійської області, а також земель між Дністром та Бугом 
доручалися О.В.Суворову. На нього покладалася і розробка планів 
укріплень і будівництво військових споруд [10, 481]. 

З посиленням впливу П.Зубова при дворі становище В.С.Попова ще 
більше погіршилося. Поза справ залишився його спільник О.Безбородько. 
Відтепер справи, що стосувалися раніше його відома, курірував П.Зубов. 
Безбородько лише зрідка приїздив до двору, щоб не показувати відкрито 
свою невдоволеність. Зубов все більше переймався справами потьомкінської 
спадщини, але доки пам'ять про князя була ще болючою для Катерини, 
протягом 1792 року він особливо не зачіпав і В.С.Попова. Однак поспіль він 
накопичував матеріал стосовно непристойних справ статс-секретаря 
імператриці. Нарешті, у 1793 році, коли становище П.Зубова при дворі 
закріпилося настільки, що почали говорити про появу нового Потьомкіна, а 
це особливо стало видно після чергового розподілу Польщі, Зубов 
остаточно вирішив взяти контроль над правлінням південною Україною. 

Він викликав Катеринославського губернатора В.В.Каховського до 
Петербургу і в присутності імператриці представив матеріали про 
неблаговидну діяльність В.С.Попова по управлінню краєм. При цьому 
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він примусив В.В.Каховського підтвердити їхню правдивість. За 
словами Ф.Ростопчина, П.Зубов "его устами довел до сведения 
императрицы о поборах и грабежах, которые совершались и 
совершаются в этих краях. Каховский, Рибас и в особенности Попов, 
разделяли между собою все подряды. На землях последнего никогда не 
бывало на работе менее 500 человек рекрут" [9,99]. 

З цього часу доля управління південним краєм була вирішена. П.Зубов 
призначався Катеринославським намісником і перебрав всю повноту влади в 
управлінні краєм у свої руки. Заміна В.В.Каховського Хорватом знаменувала 
закінчення існування потьомкінського періоду в управлінні Південною 
Україною. 
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Г.Н. ТОЩЕВ 
СРЕДНИЙ ПЕРИОД ЭПОХИ БРОНЗЫ В КРЫМУ 

(по материалам погребальных памятников) 
Начало изучения курганных памятников на Крымском 

полуострове относится к последней четверти XIX ст., когда 
П.Кондаковым, Д.Я.Самоквасовым, Н.И.Веселовским, 
Ю.А.Кулаковским и др. в различных районах Крыма было исследовано 
свыше 70 насыпей, 45 из которых относилось к эпохе бронзы [1]. 

В настоящее время, спустя сто лет, представления о среднем 
периоде эпохи бронзы Крыма базируются на немногочисленных 
публикациях материалов как бытовых [2; 3; 4], так и погребальных 
памятников [5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13]. Общая характеристика этого 
периода дана пока в отдельных выступлениях на различных 
конференциях [14; 15; 16]. 

Первые достоверные сведения об открытии погребальных 
памятников катакомбной культуры (далее - КК) на территории Крыма 
относятся к 50-м годам [17]. В настоящее время они выявлены здесь 
повсеместно, и в данной работе используются материалы более 500 
погребальных комплексов (рис. 1.1), накопление которых происходило 
весьма неравномерно (рис. 1.3). 

Курганы, возведенные над погребениями КК, редки: 
насчитывается всего 20 памятников, сосредоточенных 
преимущественно на Тарханкутской возвышенности и Присивашской 
равнине. Они небольших размеров, в одной насыпи обычно находится 
от 2 до 14 катакомбных погребений. Наиболее показательными 
являются к.6 у с.Чкалово, содержащий 10 погребений [12] и к.1 у 
с.Славное -  5 погребений [11].  В первом из них катакомбы 
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располагались    рядами,    во    втором    -    совместно    с    основным 
образовывали треугольник. 

Подавляющее же количество катакомб - впускные в насыпи 
предшествующих культур. Над некоторыми из них совершены 
досыпки. Обычно закономерностей в их расположении не отмечается, 
сосредоточены они преимущественно в южной половине кургана. 

Свыше 95% погребений произведено в катакомбах, входные 
колодцы чаще находились в более низкой части насыпи. Они 
достоверно прослежены для 230 (45%) из рассматриваемых 
памятников. Из них 160 (70%) имели округлую форму, свыше 40 -
овальную (18%), всего 12% характеризуется шахтами с выраженными 
углами (прямоугольной или квадратной формы). Преимущественно для ' 
последних отмечено иногда наличие полных или частичных заплечиков 
вдоль длинных сторон, пандуса. Шахты обычно сопрягались 
непосредственно с камерой, гораздо реже - посредством короткого 
дромоса. В единичных катакомбах входные шахты располагались 
непосредственно или частично над камерой. В заполнении, состоящем 
из материковой глины или чернозема, встречены отдельные кости или 
части человеческих скелетов, кости животных, фрагменты керамики 
или целые сосуды, кремни. 

Вход в камеру в редких случаях перекрывался каменными 
плитами (40 случаев), плотно спрессованной глиной или деревом, что 
отмечено для 10% всех катакомб. 

Для большинства катакомб с прослеженной конструкцией 
фиксируется наличие ступенек высотой от 0,2 до 1 м, в редких случаях 
- двух или даже трех. 

Погребальные камеры, преимущественно направленные в 
сторону центра насыпи, имеют различные формы, среди которых явно 
преобладает овальная, в меньшей степени известны бобовидная и 
угловые конструкции - прямоугольные, квадратные или 
подтрапециевидные. Взаимосочетания форм входных колодцев и камер 
показывает, что явно преобладают катакомбы с округлой шахтой и 
овальной, реже бобовидной камерой, значительно меньшим числом 
представлены другие варианты (рис. 1.2). Это характерно для 
индивидуальных захоронений как с вытянутыми, так и скорченными на 
спине (спине с разворотом) костяками. 

Входные шахты преимущественно основанием углублены в 
материк, в котором вырыты и погребальные камеры, иногда последние 
сооружены в слое плотного известняка (Крыловка.к.12), что может 
являться свидетельством устойчивости катакомбного обряда. 
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1-Межводное (Водопойное)-; 2-Владимировка; 3-Далекое; 4-Кировское; 5-
Красноярское; 6-Нива; 7-Березовка; 8-Славное; 9-Кропоткино; 10-Портовое; 11-
Крыловка, Первомайский р-н; 12-Калинино; 13-Стетое; 14-Наташино; 15-
Веселовка; 16-Шалаши; 17-Донузлав (Попоет); 18-Крыловка, Сакский р-н; 19-
Приветное; 20-Воробьево; 21-Ромашкино; 22-Колоски, Сакский р-н; 23-
Солдатово; 24-Песчаное; 25-Суворово; 26-Мамай. 27-Виноградово; 28-
Луговое; 29-Журавлевка; 30-Краснознаменка; 31-Ленинское; 32-Дальнее; 33-
Григорьевка; 34-Краснопартизанское; 35-Братское, Долинка; 36-Сватово; 37-
38-Танковое; 39-Рисовое, Кураевка; 40-Филатовка; 41-Почетное; 42-оз.Старое; 
43-Вишневка; 44-Источное; 45-Новоалександровка; 46-Богачевка; 47-Целинное; 
48-Рюмшино; 49-Колоски, Джанкойский р-н; 50-Мартыновка; 51-
Владимировна; 52-Столбовое; 53-Перепелкино; 54-Болотное; 55-
Просторное; 56-Чкалово; 57-Неженское; Изобильное; 59-Емельяновка; 60-
Ровенка; 61-Акимовка; 62-Черноземное; 63-Ломоносово; 64-Буревестник; 65-
Червонное; 66-Раздольное; 67-Приречное; 68-Гвардейское; 69-Красная 
Зорька; 70-Белое; 71-Чистенькое; 72-Симферополь (аэропорт); 73-Марьино; 74-
Пионерское; 75-"Золотой курган"; 76-Угловое,83; 77-Вилино; 78-Карасевка; 
79-Ильичево; 80-Токарево; 81-Шубино; 82-Синицино,с-з "Красновка"; 83-
Ореховка; 84-Изюмовка; 85-Владиславовка; 86-Фронтовое; 87-Ильичево, 
Ленинский р-н; 88-Виноградное; 89-Зеленый Яр; 90-Михайлово-Горностаевка; 91-
Семеновка, Ак-Таш. 
Граф изучения курганов с материалами эпохи средней бронзы. 3.   Граф  сочетаний   
погребальных   конструкций   и   позы   погребенного  в катакомбах с 
индивидуальными захоронениями І u ІІ обрядовых групп. 

Единичные захоронения совершены в ямах овальной или 
прямоугольной формы, в отдельных случаях перекрытых каменными 
плитами. В редких случаях стенки ямы расширялись книзу. Вероятно, в 
простых ямах сооружались и захоронения, конструкции которых не 
прослежены в насыпном грунте кургана. 

Из 510 катакомбных комплексов положение костяка не 
установлено для 9%, такое же количество характеризуют кенотафы. 

Семьдесят четыре процента всех памятников представлено 
индивидуальными захоронениями в различных позах, свыше 17% 
составляют парные захоронения, в остальных выявлено от 3 до 5 
костяков: это коллективные одновременные могилы или с до- и 
перезахоронениями. 

Инвентарем сопровождаются 275 комплексов (54%), он 
представлен посудой из глины и дерева (236 погребений), изделиями из 
камня (70), кремня (45), кости (25), бронзы (16). 

В индивидуальных и одновременных парных захоронениях 
зафиксированы следующие позиции костяков: вытянуто на спине, 
скорченно на спине - ноги коленями в одну из сторон или ромбом, 
скорченно на боку, на спине с разворотом вправо или, реже, влево. 
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Катакомбы с погребенными в различной позе нередко фиксируются в 
одной насыпи. 

Наиболее многочисленными являются захоронения 
(индивидуальные, парные, коллективные) с вытянутыми на спине 
костяками (исключения - вытянуто на боку или на "животе"), 
количество которых, с учетом других могил, составляет 240 (47%). Эту 
обрядовую группу характеризуют катакомбы с округлым (реже 
овальным) входным колодцем и овальной (реже бобовидной) камерой. 
Варианты других конструкций редки. Для индивидуальных, наиболее 
показательных, захоронений это наглядно отражено на рис. 1.2. Две 
трети известных основных катакомб характеризует эту группу. 

Костяки уложены посередине камеры или у дальней от входа 
стенки, лицевой частью кверху или повернутой ко входу. Для рук 
отмечено 6 позиций - обе вытянуты вдоль туловища, обе чуть согнуты 
в локтях, одна вытянута, другая согнута и др. Преобладает первая из 
этих позиций. Явного преобладания одной из ориентировок не 
отмечается. Для половины этих захоронений отмечена охра - в виде 
отдельных комочков, ею чаще покрыты кости погребенного или дно 
камеры. Гораздо реже фиксируется тлен, мел или древесные угольки. 

Известны парные и тройные одновременные захоронения, а 
также катакомбы с дозахоронениями. В последних, как правило, 
погребенные позже уложены в иной позиции. Наиболее ярко это 
положение демонстрируется на примере ярусных захоронений, где 
скелеты разделены прослойкой грунта. 

Судя по конструкции катакомб, к этой обрядовой группе 
относится серия перезахоронений, где некоторым погребенным 
придана поза вытянуто на спине и большая часть кенотафов. 

В ряде катакомб рассматриваемой группы зафиксированы 
различные варианты моделированных черепов. Наиболее 
показательным является погребение 2 кургана 1 у с.Славное с пышным 
инвентарем (рис.2,10,12-30). В остальных захоронениях 
(Филатовка, 12/2; Целинное, 1/25; Богачевка,8/11 и др.) маски-накладки 
выражены менее выразительно. В черепах некоторых погребенных 
имелись также и трепанационные отверстия. 

О совершении сложных ритуальных действий, связанных с 
погребальным культом, свидетельствуют находки у с.Вилино [18]. 
Здесь к востоку от центра кургана в одну линию на различном 
расстоянии друг от друга располагалась группа сосудов, один из них -
курильница  (рис.5,19) - находился в округлой яме, перекрытой 
каменной плитой. Подобные сооружения с керамикой известны в 
других курганах Крыма, за его пределами, на территории Поднепровья 
(раскопки М.А.Остапенко на острове Хортица). 
20 

Рис. 2.  Погребальные комплексы раннего этапа и позднего этапов 
катакомбной культуры. 1-9, 11-Болотное; 10,13-30-Славное, 1,2; 2-
4, 
6-7, 9-бронза; 5, 15-20, 26-кость; 12-14, 21-22-кремень, 23-25, 28-
30-камень. 
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Рис.3. Погребальные комплексы позднекатакомбного горизонта ( I группа): 1- 
2-Краснопартизанское, п.7; 3-4-Далекое, 
5/12; 5-6, 8, 10-Славное, 
1/3; 7, 9, 11-Кропоткино, п.12; 12-Луговое, 
4/13.  
22 

Культурологічний вісник Нижньої Наддніпрянщини 
Свыше 50% погребений сопровождалось инвентарем, который 

характеризуется предметами быта, вооружением и украшениями. Для 
единичных захоронений известны достаточно представительные 
наборы - от 6 до 15 единиц (Славное, 1/2; Филатовка,12/2; 
Целинное, 14/7 и др.)- Обычно же в катакомбе выявлены единичные 
экземпляры сосудов, реже - совместно с поделками из камня, кремня 
или кости. 

В наиболее показательной серии (индивидуальные захоронения-
160) этой группы инвентарь обнаружен в 90 (57%) комплексах, среди 
которого есть керамика (84 сосуда и три фрагмента), поделки из камня 
(26), кремня (Ю).бронзы (4) и кости (3). Количество материалов 
увеличивается за счет находок в парных и коллективных погребениях, 
кенотафах и разрушенных комплексах. В катакомбах сосуды чаще 
располагаются в районе верхней половины посткраниального скелета, в 
редких случаях - кверху дном. Чаще других инвентарем 
сопровождались погребения в катакомбах, имеющих ступеньку 
(рис. 1,2). 

Керамику характеризуют амфорки (рис.3,3; 5,1), чаши с плоским 
или сферическим дном (рис.5,7,11), горшки вытянутых и приземистых 
пропорций, с перегибом тулова (pис.3,6,7,10;5,2-5), различные 
варианты банковидных сосудов (рис.3,11;5,6,8), миски и др. (рис.5,9-
10). Единичные сосуды изготовлены из остеокерамической массы 
(рис.3,3). 

Значительное количество сосудов орнаментировано, техника 
нанесения орнамента - оттиск шнура, прочерченные линии, различного 
рода вдавлення и насечки, налепные валики. Среди орнаментальных 
мотивов преобладают треугольники, ряды прямых или волнообразных 
линий. 

Набор поделок из камня представлен топорами различных форм 
(рис.3,2;6,3,5), булавами округлой и грушевидной формы (рис.6,1,2), 
т.н. выпрямителями для древков стрел, ступками, отбойниками, 
терочниками, брусками-наконечниками, бусами. Встречаются 
необработанные камни, в редких случаях покрытые охрой -
Луговое,4/11; Пионерское, п.9; Наташино,8/10; Мартыновка,1/13 и др. 
(рис.2,23-25,28-30; 6,4,6-8). 

Среди изделий из кремня имеются наконечники стрел с выемкой 
у основания, ножи, наконечники копий и дротиков, орудия труда -
скребки, пластинки, отщепы со следами использования и др. -
Крыловка,2/7; Целинное,5/6; Богачевка,8/11; Славное, 1/3 (рис.2,12-
14,21-22; 3,5). 

Весьма редкими находками выступают поделки из бронзы 
(Рюмшино,2/11; Чкалово,6/5; Болотное, 15/11), представленные ножами 
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и шильями (рис.9,9,12), мелкими украшениями, а также из кости 
(Славное,1/2; Чкалово,3/12; Богачевка,10,3; Филатовка.12/2), среди 
которых преобладают проколки и пластинки прямоугольной или 
подовальной формы, шпатели (рис.2,26; 6,11), подвески из зубов или 
клыков животных (рис.6,10). В погребении Славное, 1/2 были найдены 
кочедыки (рис.2,15-19) и др. (рис.2,20). 

Среди других единичных изделий, находимых в 
рассматриваемых погребениях, отметим раковины с отверстием, 
астрагалы. 

Весьма редко фиксируется также поминальная тризна, в набор 
которой входили части туши крупного или мелкого животного. Гораздо 
чаще отдельные кости находят в кенотафах. 

Конструктивные детали катакомб, поза погребенных и 
сопровождающий инвентарь, иные особенности обряда находят полное 
соответствие в материалах позднего северо-причерноморского 
горизонта степной зоны (ингульский тип) и могут рассматриваться как 
его южное ответвление. 

Конструкции могил II обрядовой группы - со скорченными на 
спине костяками (80 комплексов) и скорченными на спине с 
разворотом (26) близки к вышеописанным, но чаще представлены 
входные колодцы и камеры с углами (рис.4,2,8). Совпадает и 
размещение могил в курганной насыпи. Ориентация погребенных 
неустойчива, ноги коленями уложены в одну из сторон с различной 
степенью скорченности или распались "ромбом". Гораздо чаще, по 
сравнении с катакомбами I группы, отмечается охра, тлен под 
костяками, наличие посыпки дна камеры ракушками. 

Инвентарь выявлен в 54% погребениях, который имеет свои 
особенности - набор сосудов менее разнообразен по ассортименту, 
более бедна орнаментация сосудов, часть из них с округлым дном. 
Поделки из камня (топоры, навершия булав, растиральники, пестики и 
др.) во многом близки к вышеописанным (рис.4,4; 6,13-15; 17,22). 
Своеобразными находками являются изделия в форме ступки, 
имитирующей топор, - Шалаши, 10/4 (рис.4,3) или другой формы-
Нежинское,3/9. Более разнообразна коллекция костяных поделок, 
представленная орудиями труда - проколками, иглами, украшениями -
пронизями, подвесками из клыков животных (рис.6,5-7,19-21,29-30). 
Кремниевые изделия близки вышеописанным. В большем количестве, 
нежели в памятниках 1 группы, выявлены изделия из бронзы, среди 
которых орудия труда и украшения (рис.6,25,27,31). Обычно в 
погребении находилось по одному изделию, но в п. 17 к.36 у 
с.Синицино (совхоз "Красновка") выявлено три поделки - тесло, нож и 
шило (рис. 6, 26,28), а п.20 этого же кургана можно рассматривать как 
24 
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Рис 4 Погребальные комплексы раннекатакомбного типа: 1-7 - Шалаши, 

10/4; 8 - Ломоносово,6/6; 9,12 - Красноярское, 11/17; 10-11,13-14,16 -
Красноярское, 11/5; 15,17-18 - Целинное, 6/10. 
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захоронение мастера, в набор инвентаря которого входило 14 
предметов бронзолитейного производства - литейная форма для 
изготовления проушных топоров со слегка изогнутой спинкой, 
овальные бруски, два сопла, льячки, абразивы, наковальни, пестик 
(рис.6,16,18,22-23). 

Возможно наметить выделение более поздних (сочетание 
округлых колодцев с овальными, бобовидными камерами) и ранних 
(колодцы и камеры угловых конструкций). Первые из них по времени 
близки к первой обрядовой группе, вторые же - к части III обрядовой 
группы со скорченными на боку костяками. Многие элементы в 
обрядности и сопровождающем инвентаре сопоставимы с материалами 
позднеямного облика. 

Третья обрядовая группа (65 комплексов) характеризуются 
катакомбами различных конструкций со скорченными на боку 
погребенными, из которых 35 лежат на правом, а 14 - на левом боку. В 
парных и коллективных захоронениях нередко отмечается сочетание 
этих позиций. Наиболее показательным является парное погребение в 
кургане у с. Болотное [19], сопровождаемое пышным инвентарем 
(рис.2,1-9,11) и единственной для катакомб Крыма повозкой. Среди 
катакомб этой группы выделяются две серии, первая, более 
многочисленная, характеризует ранние памятники. К ним относятся 
катакомбы с различными по форме входными колодцами и камерами, 
большинство из них сосредоточено в северной части насыпей. 
Лежащие в основном на правом боку в различной степени 
скорченности, иногда с разворотом на "живот", погребенные 
преимущественно ориентированы в восточном, с отклонением, 
направлении. 

Погребальный инвентарь выявлен в 60%, он представлен 
оружием, предметами труда и быта, украшениями из бронзы, камня, 
кости и кремня (рис.2,2—7,9;4,11 ,15 ,16). Керамика достаточно 
разнообразна, многие формы сопоставимы с ямными материалами 
(рис.2,11;4,9,13,14,18;5,22). Эта серия могил синхронна с ранней 
группой могил II обрядовой группы. 

Для незначительного количества катакомб с округлым колодцем 
и овальной камерой характерно положение костяков в позе адорации 
(рис.8,1,3). Погребенные ориентированы в широтном направлении. 
Инвентарем сопровождаются редкие захоронения, в наборе керамики 
преобладают неорнаментированные сосуды (рис.8,2). Подобные 
катакомбы можно рассматривать как наиболее поздние. 

Стратиграфические данные свидетельствуют, что катакомбы 
впущены в насыпи ямной культуры и нередко прорезают или 
нарушают    их    (Мартыновка,    к.1;    Крыловка,    к. 13;    Акимовка, 
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Ломоносово и др.). Эти данные дают основание для хронологического 
размещения рассматриваемых памятников между погребениями ямной 
и культуры многоваликовой керамики. 

Отдельные случаи прорезания катакомб различных обрядовых 
групп (Мартыновка, к.1; Рисовое, к.1; Рюмшино,к.14; Пионерское) 
указывают на то, что погребения I обрядовой группы в целом следуют 
за катакомбами II группы, данных о соотношении III и II серий 
недостаточно. На основании сопоставления с материалами 
сопредельных территорий можно заключить, что наиболее ранними в 
Крыму выступают серии катакомб II и III групп, за которыми следуют 
памятники I группы, переходными между ними являются часть 
погребений II группы. Небольшое количество катакомб с костяками в 
позе адорации могут рассматриваться как позднейшие в свите 
памятников этой культуры и относиться уже собственно ко времени 
КИОМК. 

В отдельных катакомбах различных конструкций выявлены 
"ярусные" захоронения, разделенные прослойкой грунта. В этих 
могилах первично погребенные лежали вытянуто на спине, 
дозахоронения - скорченно на спине или на боку (Луговое, 
Пионерское, Ломоносово, Красноярское и др.). Подобные памятники с 
сочетанием разновременных признаков определяются различным 
временем [13]. Представляется возможным относить их к I обрядовой 
группе [17], в которой отражаются не хронологические, а социальные 
различия развитого катакомбного общества. 

В целом же катакомбные памятники Крымского полуострова 
сопоставимы с материалами степного Причерноморья, прежде всего, 
прилегающих Поднепровья и Приазовья. Поскольку для ранних из них 
свойственны многие элементы ямного облика, в соответствии с 
известными разработками, можно полагать о сосуществовании 
позднеямных и раннекатакомбных племен на протяжении 
определенного времени. 

В более широком масштабе проникновение различных групп 
катакомбного населения, в том числе и донецкого [11], отмечается 
позже, когда осваиваются все доступные районы Крыма, включая 
южное побережье, Тарханкут и Керченский полуостров. 

Крым, в силу его географических особенностей, представляется 
возможным рассматривать как окраину катакомбной культурно-
исторической области, своеобразную нишу, куда происходил отток 
населения, продолжавшего обитать здесь даже после распада общности 
в степной полосе Причерноморья. Здесь уместны прямые 
сопоставления с Северо-Западным Причерноморьем, где отмечается 
аналогичная ситуация [20]. 
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Рис.5. Керамика позднекатакомбного этапа: 1-Рюмшино, 3/2; 2-Марьино 
5/3-З-Марьино, 6/9; 4-Пионерское-94, п.15; 5-Славное, п.1/5; 6-
Красноярское, 4/11; 7-Целинное, 14/7; 8-Славное, 3/5; 9-Марьино, 10-
Чистенькое, п.4; 11-Богачевка, 10/7; раннекатакомбного этапа: 12-
Целинное, 5/13; 13-Красноярское, 4/8; 14-Рюмшино, 5/1; 15-Рюмшино, 
10/8; 16-Целинное, 5/3; 17-Рюмшино, 8/12; 18-Рюмшино, 6/12; 19-
Вилино; 20-Чистенькое, п.5; 21-Ломоносово, п.21; 22-Богачевка 10-15; 
23-Крыловка, 13/20; 24-Капиновка, 1/9. 

28 

Культурологічний вісник Нижньої Наддніпрянщини 
Это утверждение наглядно прослеживается при изучении более 

поздних памятников - типа Штурмовое и различных групп общности 
(культуры) многоваликовой керамики — КИОМК. 

Памятник Штурмовое изучался в 1981-1982 гг. О.Я.Савелей на 
окраине г. Севастополя. Грунтовый могильник включал 8 кромлехов 
диаметром от 3 до 4,8 м, возведенных из вертикально поставленных 
плит, углубленных в кольцевую канавку (рис.7,1). На поверхности и 
внутри кромлехов отмечены следы кострищ и найдены сосуды с 
остатками человеческого черепа (кромлех V). 

Находящиеся внутри кромлехов катакомбы имели округлый 
колодец, достигающий в отдельных случаях глубины 2,8 м от уровня 
древнего горизонта, который посредством ступеньки соединялся с 
овальной камерой. Вход в последнюю перекрывался каменной плитой, 
щели замазывались зеленой глиной. В индивидуальных и парном 
захоронении костяки лежали вытянуто на спине с различным 
размещением рук, преобладала Ю с отклонениями ориентация 
(рис.7,2,4). Набор инвентаря представлен тремя сосудами (один 
находился в погребении, остальные - в пределах площадки кромлеха) и 
обломками бронзового браслета (рис.7,3,5-7). 

По многим признакам (конструктивные особенности катакомб, 
поза костяков, сосуд из объекта V) могильник сопоставим с 
памятниками северо-причерноморского катакомбного горизонта, где 
также отмечены также редкие фунтовые захоронения [8]. Но, с другой 
стороны, вытянутая поза погребенного, фунтовые могильники, редкие 
кромлехи отмечены и в материалах более позднего периода - времени 
существования носителей многоваликовой керамики [9]. Керамика по 
форме и орнаментации близка к позднекатакомбным типам, один из 
сосудов с выступами-шишечками сопоставим с керамикой каменского 
круга памятников. 

Возможно, развитие некоторых групп катакомбного населения в 
своеобразных природно-климатических условиях горного и 
предгорного Крыма протекало иначе, нежели в степной зоне, что и 
нашло отражение в своеобразии погребального обряда, материальном 
оформлении, появлении синкретичных керамических форм. Подобные 
памятники представляется возможным рассматривать как переходные 
от собственно позднекатакомбных к развитым каменским, по времени 
соответствующие нижним слоям поселений Планерское 1, Кирово, 
Каменка на юге полуострова. 

Более поздними выступают погребальные памятники т.н. 
"евпаторийской группы" (с вытянутыми костяками) и собственно 
общности многоваликовой керамики в ее характернейшем варианте. 
29 

 

Культурологічний вісник Нижньої Наддніпрянщині 

23 24 



Культурологічний вісник Нижньої Наддніпрянщини 
Первое захоронение с вытянутым костяком в сопровождении 

костяной пряжки было обнаружено под Евпаторией (с.Прибрежное) 
раскопками П.Н.Шульца в предвоенные годы [21]. Привлечение новых 
материалов из раскопок новостроечных экспедиций позволило 
выделить отдельную группу, названную "евпаторийской" [9]. 

Данная группа представлена как основными (Сусанино,2/11; 
Крыловка,8/5;Ак-Таш,1/6), так и впускными погребениями в различных 
секторах насыпи. Конструкции характеризуются простыми ямами 
овальной или прямоугольной формы, иногда с каменным перекрытием, 
подбоями и каменными ящиками (рис.8,4,6,13). 

Костяки в этих погребениях лежали вытянуто на спине, в редких 
случаях - со слегка подогнутыми ногами или с разворотом вправо. 
Положение рук разнообразно: обе вытянуты вдоль туловища, одна 
вытянута, другая согнута и др. Преобладает СВ, В ориентация, менее 
представлено 3, с отклонением направления. 

Набор инвентаря представлен невыразительным сосудом 
(рис.8,8) и костяными пряжками. В коллекции последних преобладают 
круглые и овальные пряжки с одним большим и 2-3 маленькими 
отверстиями. Единичны изделия таких же форм с одним или двумя 
отверстиями (рис.8,5,7,9). Эти своеобразные фибулы-застежки 
располагались в различных частях могилы - у таза, рук или ног 
погребенного. 

Данные стратиграфии (Дальнее, к.З; Ак-Таш, к.1; Ленинское,к.4) 
указывают на их стратиграфическое размещение между погребениями 
ингульского типа и срубными. 

Особенностью данной группы является сочетание признаков 
более ранней культуры и поздней собственно многоваликовой 
керамики. С первой их сближает положение костяка, чему придавалось 
особое значение (в погребении 5 кургана 8 у с.Крыловка погребенный 
размещен по диагонали оказавшегося слишком коротким ящика), со 
второй - наличие своеобразных костяных изделий - пряжек. 
Последние, в свою очередь, также имеют отличие: для подавляющегося 
большинства характерно наличие двух или трех периферийных 
отверстий. 

Наличие этой своеобразной и яркой серии погребений отмечено 
преимущественно на территории Крыма. За его пределами в степном 
Причерноморье сопоставимые с ними встречаются весьма редко и 
обычно без пряжек в наборе инвентаря [8, с.158;22]. Особенности 
технологического оформления этих костяных изделий (наличие 2-3 
боковых отверстий) также отличает эти поделки от подобных в 
памятниках собственно КИОМК на полуострове и в причерноморских 
степях. 
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Рассмотренные памятники характеризуют одну из линий 

развития позднекатакомбного населения, хронологически 
соответствующей одному из этапов каменско-планерского типа 
памятников и собственно КИОМК в степном Причерноморье. 
Последние в курганах Крымского полуострова обнаружены 
повсеместно, для них характерны разнообразные конструкции, 
скорченные на боку погребенные и типичный для этой культуры 
инвентарь. 

Все известные немногочисленные погребения являются 
впускными в различные сектора насыпей. Они совершены в ямах 
овальной или прямоугольной формы, иногда перекрытых камнем 
или в каменных ящиках ( рис.8,14,16). 

Костяки лежали скорченно на левом боку, правобочная поза 
редка, преобладает широтная с отклонениями ориентация. Позиция рук 
различна: обе согнуты и кисти у лицевой части, одна согнута, а другая 
вытянута и т.д. В большинстве случаев именно разнообразное 
размещение рук в безинвентарных погребениях является основанием 
для отнесения комплекса к данной культуре. 

Инвентарь весьма немногочисленен, представлен редкими 
сосудами и костяными пряжками. Первые характеризуют разновеликие 
сосуды баночной или биконической форм. Редкие из них украшены 
налепными валиками, насечками, пальцевыми вдавленнями 
(рис.8,11,15). Костяные пряжки овальной или круглой формы имеют, 
как правило, одно центральное и одно боковое отверстие (рис.8,10,12). 
В единичных обнаружены кости жертвенных животных. 

Скорее всего, данная группа близка к позднейшим катакомбным 
погребениям со скорченными на левом боку костяками. Именно эти 
памятники находят ближайшее сопоставление в материалах погребений 
КИОМК  степного  Причерноморья,  отличаясь от  них лишь  явной 
бедностью инвентаря. 

Такова, в общих чертах, характеристика и последовательность 
развития погребальных памятников в рассматриваемый период на 
территории полуострова, где на протяжении эпохи бронзы 
доминировали элементы степного причерноморского происхождения, 
которые в отдельных областях в силу различных причин приобретали 
своеобразный облик. 

Следует также отметить, что находки вещей кавказского облика 
в памятниках рассматриваемого времени единичны, преимущественно 
это вещи мобильного характера, которые могли попадать в среду 
населения Крыма и опосредованным путем. 
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Рис.6. Инвентарь поздних (1-12) и ранних комплексов (13-31): 1-целинное, 

1/24; 2,8-10,12-Филатовка, 12/2; 3-Богачевка,8/11; 4-Целинное,6/2; 5-
Пионерское, п.9; 6-Красноярское,8/1; 7-Целинное, 13/7; 11-Чкалово, 
3/12; 13-14-Болотное, 14/8; 15-Белое,2/4; 16,18,22-23-Синицино, с-з 
"Красновка", 36/20; 17-Целинное,1/20; 19-21,24-Чистенькое, п.5; 25-
Целинное,6/4; 26,28-Синицино,с-з "Красновка", 36/17; 27-Ломоносово, 
п.21; 29-30-Танковое,9/27; 31-Целинное, 1/7. (1-8, 13-17, 22-23-камень; 
9,12,25,26,27,29,31-бронза; 10-11,19-21,29-30-кость, 18-глина, 24-
раковина. 
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Рис. 7.   План и материалы могильника Штурмовое. 
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Рис. 8.   Погребальные комплексы "евпаторийской группы " и КИОМК. 
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В конце среднего периода эпохи бронзы территорию Крыма 
отливают срубные племена, изучение памятников которых является 
темой отдельного самостоятельного исследования. 
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МІЖНАЦІОНАЛЬНІ ВІДНОСИНИ І НОВІТНЯ ІСТОРІЯ 

В.С.ОРЛЯНСКИЙ 
ЕВРЕЙСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ШКОЛА НА ЮГЕ УКРАИНЫ В 

20-Е ГОДЫ XX ВЕКА 

Огромную роль в формировании национального самосознания, 
сохранении и обогащении национально-культурного наследия любого 
народа играло и играет национальное образование. Среди целого ряда 
позитивных процессов, вызванных принятием Советской властью 
политики коренизации, было также и формирование сети 
национальных школ, которая, как справедливо заметил 
О.В.Войналович, была "основой для национального и культурного 
возрождения всех народов, проживавших на территории Украины" [1, 
136]. Были национальные школы основой и для еврейского 
национально-культурного возрождения. 

Политика коренизации в числе других мер как раз и 
предусматривала широкое развитие сети национальных школ на 
родном языке. Современник Гете и Шиллера В.Гумбольт писал: 
"различные языки ... являются в действительности различными 
мировидениями... Своеобразие языка влияет на сущность нации, как 
той, которая говорит на нем, так и той, для которой он чужой, поэтому 
тщательное изучение языка должно включать все, что история и 
философия связывает с внутренним миром человека" [2]. 

Несмотря на несомненную значимость в развитии 
национального самосознания преподавания в школах на родном языке, 
в 1921-1923 годах среди руководства республики имели место 
значительные разногласия по этому вопросу: одни выступали за 
развитие национальных школ на родном языке (такую позицию 
занимал нарком просвещения УССР Г.Ф.Гринько), противоположную 
позицию занимал секретарь ЦК КП(б)У Д.З.Лебедь, полагая, что это 
является уступкой национализму [3, 102]. Лебедь вообще 
нигилистически относился к учительству, считая, что интересы 
последнего чрезвычайно далеки от интересов рабочего класса [4, 26-
27]. 

Эти две точки зрения и послужили предметом дискуссии, 
которая развернулась на октябрьском (1922 г.) пленуме ЦК КП(б)У по 
вопросам культурно-образовательной политики. На этом пленуме хотя 
и был подвергнут критике Д.З.Лебедь за проявляемые им взгляды по 
этому вопросу, тем не менее, было принято решение о смещении 
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Г.Ф.Гринько с поста наркома просвещения и назначении на это место 
В.П.Затонского [5,151-152]. 

Такая противоречивая и во многом неопределенная позиция 
коренным образом изменилась после принятия XII съездом РКП(б) 
политики коренизации и на ее основе постановления ВУЦИК и СНК 
УССР от 1 августа 1923 г. "О мерах по обеспечению равноправия 
языков и о помощи в развитии украинского языка" [5,103]. 

Еврейские секции КП(б)У занимали в этом вопросе особую 
позицию. Они считали родной язык не средством приобщения широких 
еврейских масс к своей национальной культуре, а средством 
вовлечения этих масс в социалистическое строительство. Такое 
отношение к родному языку утверждалось этими секциями 
повсеместно. В отчете об итогах I Всеукраинского съезда еврейских 
культпросветработников (1922 г.) говорилось, что "часть работников 
недостаточно ясно представляет себе значение евпартработы, придавая 
языковому моменту самостоятельную ценность. Членам ЦБ 
(Центрального бюро евсекции при ЦК РКП(б). - В.О.) удалось 
выпрямить принципиальную линию и сплотить делегатов вокруг одной 
резолюции, которая концентрирует внимание исключительно на 
внутреннем значении работы, на ее коммунистическом содержании" [6, 
36]. 

Приведем некоторые примеры о состоянии грамотности всего 
населения Украины в сравнении с другими странами: на 1000 человек 
населения грамотных на 1 января 1920 года в Германии было 992 
человека, Австрии - 743, Болгарии - 473 и в Украине (по семи 
губерниям) - 448 человек [7]. 

Еще до принятия политики коренизации в Украине была 
проделана значительная работа по созданию сети национальных школ, 
в том числе и еврейских. Большую роль в этом сыграл совет по 
национальному образованию (совнацмен), созданный при наркомпросе 
республики, первое заседание президиума которого состоялось 6 
августа 1921 года. Председателем совнацмена стал заместитель 
наркома просвещения республики латыш Ян Филиппович Ряппо [8]. 

В разное время в этот совет входили: Д.Мац - зам. председателя 
совета, В.Литвякова - зам. зав. Центревбюро этого совета, Х.Клингер -
секретарь бюро, А.Макогон - зав. подотделом подготовки работников 
еврейского образования и др. [1, 138]. В составе совнацмена, в 
соответствии с "Положением об организации дела образования 
национальных меньшинств, которые населяют территорию Украины", 
принятом в августе 1922 года, были созданы Центральные 
национальные бюро (Центревбюро, Центрпольбюро и др.). Их целью 
была разработка "научных и организационных принципов работы и 
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всей культурно-образовательной политики" [9, 95]. На местах имелись 
губернские национальные бюро, которые сделали немало в этой 
области. Однако по каким-то необъяснимым причинам в этом же 1922 
голу в системе совнацмена произошло сокращение штатов. В Киевском 
и Екатеринославском губнацбюро было оставлено всего лишь по 4 
человека, в остальных - по 2-3 человека [10]. После принятия 
политики коренизации это дело стало поправляться. 

Нелегко происходило становление еврейской школьной 
системы. Ведь до революции существовала сеть лишь религиозных 
учебных заведений (хедеры, ешеботы). Кроме того, существовала масса 
других проблем, которые нелегко, да и не всегда можно было решить в 
тех конкретно-исторических условиях: недостаток учительских кадров, 
школьных помещений, отсутствие учебников, а главное -
непоследовательность и противоречивость идеологических установок 
формирующейся еврейской школьной системы: с одной стороны, 
разговоры на официальном уровне о возрождении еврейской культуры, 
а с другой - игнорирование национальных традиций еврейского 
образования, запрещение преподавания в школах на иврите, хотя 
председатель Комзета П.Г.Смидович и отмечал, что запрещение 
обучения в школе на древнееврейском языке "не имеет никакого 
основания в законах нашего Союза". Тем не менее на меморандуме 
ВЦИК о том, что преподавание в еврейских школах допустимо только 
на идиш, имелась такая резолюция: "С докладом т. Смидович 
согласился" [6, 39-40]. После этого Центральная комиссия 
национальных меньшинств при ВУЦИК (ЦКНМ) заявила, что она 
считает нецелесообразным открытие школ с преподаванием на 
древнееврейском языке. Причем было заявлено, что вообще этот язык 
не является родным языком для еврейских детей [11]. 

Как раз в это время решался вопрос о языке преподавания в 
еврейских школах. Издававшаяся тогда газета "Жизнь 
национальностей" привела слова одного из местных еврейских 
руководителей: "Русские товарищи нас очень часто не понимали в двух 
направлениях: одни не понимали, зачем вообще должна быть 
воссоздана еврейская культура, и все, что намекало на еврейскую 
культуру, они называли шовинизмом, национализмом и т.п.; другие ни 
в коем случае не могли понять нашей борьбы с гебраизмом и 
сионистским влиянием в области еврейской культуры" [12]. 

В 1923 году совнацмен при наркомпросе республики провел 
Всеукраинское совещание заведующих губернскими отделами 
народного образования. В тезисах доклада совнацмена к этому 
совещанию говорилось следующее: 
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а) еврейская школа до революции как таковая не существовала. Кроме 

религиозных учебных заведений, числилось лишь с десяток-другой 
казенных школ на чуждом для еврейских трудящихся масс языке; 

б) строительство национальной  школы,  в том числе и еврейской, 
началось только после революции;  1923 год стал годом начала 
строительства национальной школы, которая обслуживает, главным 
образом, рабочих крестьян, городскую бедноту, социальную базу 
Советской власти; 

в) отсутствие правильно функционирующей школы на родном языке 
тормозит проведение нашей национальной политики на Украине, 
так как население нацменьшинств невольно становилось носителем 
русификации; 

г) несмотря на это, со стороны органов народного образования на 
местах все еще имелось недостаточное понимание значимости этого 
вопроса; 

д) в области организационной неотложными задачами дня являлись: 
- организация      инспектуры      по     каждому     национальному 

меньшинству, проживавшему в данной местности; 
- точный   учет   учебных   заведений,   учительских    кадров   и 

учащихся, подлежавших обучению в школе; 
- проведение   учительских   конференций   отдельно   по   каждой 

национальной школе [13]. 
Совет по национальному образованию при наркомпросе 

республики (совнацмен) неоднократно обращался к вопросу о 
преподавании в национальных школах на родном языке. В одном из 
своих очередных циркуляров (1923 г.) говорилось о неуклонном 
проведении в жизнь принципа обучения в национальных школах на 
родном языке [14]. 

Развитие еврейской школы встретилось с немалыми 
трудностями в этом вопросе. Дело в том, что подавляющее 
большинство евреев жило в городах (74,4%) и местечках (16,0%). 
Расселение евреев в русскоязычной среде, продолжительный их отрыв 
от еврейского этноса, насильственная русификация в дореволюционное 
время - все это привело к тому, что для многих еврейский язык 
оказался уже не родным, а поэтому большинство детей еврейского 
населения обучалось не в национальных, а русских или украинских 
школах. 

Несмотря на все трудности самого различного характера, 
становление еврейской школьной сети, по существу, уже произошло, о 
чем свидетельствует следующая таблица (таблица 1) [1, 138]. 
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Таблица I 

 

№ 
п/п 

Школы 1922 г. 1923 г. 

1. 
2. 
3. 

Еврейские 
Немецкие 
Польские 

226 
676 
224 

227 
651 
310 

В 1923 году в Одесской губернии работало свыше 1500 школ, из 
них 306 национальных, в том числе 82 еврейских, 116 немецких, 10 
болгарских, 2 польских, по одной греческой, армянской и др. [15, 50]. 

После суровых лет гражданской войны, после хозяйственной 
разрухи еврейские колонии стали подниматься на ноги. "Начиная с 
1923 года, жизнь в колонии стала существенно меняться, - вспоминает 
Михаил Бибе. - Каждое хозяйство получило по два гектара на душу, 
независимо от пола" [16, 256]. Вместе с возрождением хозяйственной 
жизни стали открываться в колониях и школы. После двухлетнего 
запустения открылась в 1923 году и школа колонии Ефингарь 
Николаевского округа, где 5 учителей стали обучать 335 детей [17]. В 
связи с открытием все новых и новых школ все явственнее стал 
ощущаться острый недостаток в учительских кадрах. Это явилось 
причиной того, что государственные органы на местах стали 
принимать решение о приостановке открытия новых школ. Такое 
решение в 1925 году приняло окрбюронацмен Николаевского 
окрисполкома. Однако евсекция окружкома КП(б)У посчитала это 
решение неправильным, так как оно могло быть истолковано на местах 
как директива не содействовать развитию национальной школы [18]. 

Еврейские школы продолжали открываться: если на начало 
1924/1925 учебного года их насчитывалось 342 школы, то через год 
таких школ стало 457, или на 33,6% больше [19, 50]. В Одессе в 1925 
году работало 11 еврейских школ (для сравнения - 21 украинская и 26 
русских школ) [20, 146]. 

Охват еврейских детей школами в сравнении с детьми других 
национальных меньшинств на начало 1925/1926 учебного года 
представлен таблицей 2 [21, 50]. 

Таблица 2 
 

Национальность Всего детей в 
возрасте 8-14 

лет 

Из них 
учились в 

школе 

% охвата детей 
школой 

Украинцы 
Русские 
Евреи 

3425336 
412953 
278199 

1564269 
220519 
161847 

45,6 
53,4 
58,1 
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В мае 1925 года ЦКНМ рассмотрела доклад совнацмена о 

состоянии руководства делом создания сети национальных школ на 
местах. В докладе были приведены следующие данные: по линии 
наркомпроса на то время этой работой занималось 18 инспекторов 
губоно и 53 инспектора окроно, в том числе 39 по еврейской линии. 
Вместе с тем было отмечено, что в некоторых округах (Херсонском и 
др.) должность таких инспекторов сокращалась, и национальные 
школы, несмотря на свою специфику, оставались без должного 
руководства [22]. 

Такая практика на заседании Президиума ВУЦИК была 
подвергнута резкой критике. Заслушав доклад наркомпроса о работе 
среди национальных меньшинств УССР, Президиум постановил: 
полностью сохранить установленные штаты инспекторов; выделить 
необходимые средства для переподготовки учительских кадров 
национальных школ; принять меры к увеличению числа еврейских 
школ с преподаванием на родном языке [23]. В этом же году 
Президиум ВУЦИК вновь обратился к вопросу о необходимости 
преподавания в национальных школах на родном языке. На этот раз в 
циркулярном письме в адрес местных органов власти. В этом письме 
отмечалось, что решение национального вопроса в Украине нельзя 
считать окончательным, пока все национальности, относящиеся к 
национальным меньшинствам, не будут обеспечены фактическим 
равенством языка, в том числе и в школьном деле [24]. 

Дальнейшее расширение еврейской школьной сети столкнулось 
с острой нехваткой учительских кадров, достаточно подготовленных 
как в общем, общеобразовательном, так и в педагогическом плане. 
Совнацмен разработал план расширения педагогических заведений на 
1926/1927 учебный год. В пояснительной записке к этому плану 
показывается состояние этого дела на начало учебного года. В 
республике действовало 4 еврейских педтехникума и еврейский сектор 
при Одесском институте народного образования с ежегодным приемом 
на учебу 180 человек. В связи с большим числом еврейских студентов в 
Харьковском и Николаевском институтах народного образования, 
желавших работать после окончания этих вузов в еврейских школах, 
совнацмен предложил организовать в указанных двух институтах 
кафедры еврейского языка, литературы и обществоведения. Стало 
очевидно, что существующая сеть учебных заведений уже не могла 
обеспечить потребность еврейских школ в учителях. Недостаток 
учителей сдерживал дальнейшее расширение сетей еврейских школ 
(Херсонский, Первомайский и другие округа). Кроме этого, примерно 
четверть работавших учителей требовала их замены более 
подготовленными работниками. Совнацмен вышел с предложением 
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открыть еврейский сектор при Киевском институте народного 
образования и педтехникум в Екатеринославе [25]. Летом 1926 года 
были организованы краткосрочные курсы учителей национальных 
школ, через которые прошли 150 учителей еврейских школ, 120 -
немецких, 60 - польских и др. [26]. 

В связи с расширением сети еврейских школ возникла и другая 
проблема - проблема с обеспечением учащихся учебниками. Этот 
вопрос рассматривался на самых различных уровнях. В марте 1925 года 
на заседании подотдела агитпропа ЦК КП(б)У был заслушан доклад 
председателя СНК УССР Г.Х.Раковского о работе секции 
национальных меньшинств Госиздательства республики. В докладе 
были приведены такие данные: в 1924 году было издано все 6 книг на 
еврейском языке, 3 - на немецком, 4 - на болгарском и несколько - на 
польском. Определены меры по увеличению выпуска книг, особенно 
учебников, на языках национальных меньшинств [27]. Приведем 
динамику издательского дела на языках национальных меньшинств в 
1926-1928 годах (см. таблицу 3) [28]. По мере расширения 
издательского дела на этих языках возникла новая проблема -
невероятно высокие цены на эти книги, в том числе учебники, 
вследствие необходимости их перевода с украинского или русского 
языка. Встал вопрос о мерах по удешевлению учебников. Вследствие 
их дороговизны обеспеченность учебниками составляла всего 10—15% 
учащихся школ. Для удешевления учебников был выделен 
специальный фонд в размере 79 тысяч рублей, в том числе на 
удешевление учебников на еврейском языке 39 тысяч, на немецком -
19 тысяч, на польском - 14 тысяч, на языках остальных национальных 
меньшинств — 7 тысяч рублей [29]. 

В 1926 году была произведена перепись населения, согласно 
которой грамотность среди национальностей республики выглядела 
следующим образом [30, 58]: 

 

Немцы 79,4% 
Евреи 78,8% 
Греки 71,4% 
Русские 63,7% 
Поляки 52,4% 
украинцы 48,9% 
молдаване 30,7% 
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Таблица З 
 

 Центральное издательство Издательство 
Культур-Лиги 

 наимено- печат. наимено- печат. 
 ваний листов ваний листов 
1926/27 год     
Всего 32 284   
в т.ч. на языках:     
еврейском 6 42 13 151 
болгарском 6 43   
немецком 17 166   
других 3 33   
1927/28 год     
Всего 24 201   
в т.ч. на языках:     
еврейском 4 32 20 194 
болгарском 10 78   
немецком 8 77   
других 2 14   
Кроме этого     
находилось         в     
печати     
на 1.Х. 1928 г. 29 264   
Всего     
в т.ч. на языках: 10 132   
еврейском 12 104   
немецком 3 21   
польском 4 7   
других     

В том же 1926 году было принято несколько постановлений, 
которые в той или иной степени были связаны с развитием еврейского 
образования: ВУЦИК и СНК УССР "О мерах по повышению состояния 
еврейских трудящихся масс", СНК УССР "Об удовлетворении 
культурных потребностей национальностей" и др. 

Одновременно с расширением национальной школьной сети 
проводилась немалая работа по ликвидации неграмотности. В 1920 
году на 1000 человек населения в возрасте 18-39 лет приходилось 
неграмотных среди украинцев 555 человек, русских - 337, поляков -
250, немцев - 164, евреев - 153 человека [31]. Число неграмотных 
среди евреев было наименьшим в сравнении с другими 
национальностями, населявшими Украину. 

Для работы с неграмотными создавались специальные пункты 
(ликвидпункты), которых в 1924/1925 учебном году было 367 [32], а в 
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следующем, 1925/1926 учебном году выросло до 507. Для сравнения: 
польских ликвидпунктов было 189, немецких - 172 и т.д. [33]. 
Национальный момент в работе этих ликвидпунктов заключался в том, 
что ликвидация неграмотности велась, по мере практической 
реализации декрета ВУЦИК и СНК УССР о равноправии языков, на 
родном языке обучавшихся. 

Работе по ликвидации неграмотности придавал большое 
значение совнацмен. В тезисах доклада зам. председателя этого совета 
Д.Маца, посвященном этому вопросу, отмечались следующие 
моменты: 
а) целью    работы    по    ликвидации    неграмотности    являлось    - 

"посредством     печатного    слова    получить    могучее    оружие 
политического воздействия на трудовые массы и повышения их 
общего     культурного     уровня";     таким     образом,     создание 
ликвидпунктов   нельзя   было  рассматривать  только  как  способ 
изучения языка как такового; 

б) организация работы целого ряда курсов по подготовке тех, кто 
будет заниматься с неграмотными; 

в) издание для обучавшихся соответствующей литературы [34]. 
В августе 1925 года состоялось очередное заседание совнацмена, 

на котором решился вопрос о распределении средств на ликвидацию 
неграмотности между национальными бюро: еврейскому бюро было 
выделено 18,6 тысяч, польскому - 7,5 тысяч, немецкому - 5,5 тысяч, 
болгарскому - 1,0 тысяча и т.д. [35]. 

После всех перипетий гражданской войны осталось много 
беспризорных детей, в том числе еврейских. В мае 1925 года на 
заседании Центрального еврейского бюро совнацмена был рассмотрен 
вопрос о тяжелом положении, в котором оказался еврейский детдом в 
колонии Графской Мариупольского округа (нерегулярное снабжение 
продуктами; фактическая эксплуатация детей старшего возраста; 
отсутствие педагогически подготовленных работников и т.д.). Было 
решено перевести детдом в Мариуполь, подобрать недостающих 
работников для детдома из числа окончивших общие педагогические 
курсы, но знавших еврейский язык [36]. 

Продолжал оставаться злободневным вопрос о языке 
преподавания в еврейской школе. В этом плане представляет интерес 
отчет окрбюронацмен о своей работе на заседании президиума 
Зиновьевского окрисполкома. В этом отчете говорилось, что 
Зиновьевский округ был таким округом, в котором особенно было 
русифицировано его население. В округе проживало 40 тысяч евреев, 
30 тысяч русских, 45 тысяч молдаван, а также немцы, болгары, 
белорусы   и   др.   Когда   началась   работа   советских   органов   по 
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выполнению декрета о равноправии языков, то встретились с 
недоброжелательным отношением со стороны части евреев и молдаван 
(особенно молдаван) к своему языку. Они не испытывали особого 
желания, чтобы их дети обучались в школе на родном языке [37]. 
Между тем Совнарком УССР в своем постановлении от 22 апреля 1926 
года еще раз указал наркомпросу республики на необходимость 
обеспечения обучения еврейских детей на родном языке [38]. 

Были и другие трудности в становлении еврейской школы. 
Окрбюронацмен Первомайского окрисполкома было вынуждено 
обратиться в окружком КП(б)У с докладной запиской о негативном 
отношении руководящих работников окрисполкома к нуждам 
еврейского населения округа. В частности, не были выделены из 
местного бюджета ставки учителей еврейских школ, проявлялось 
невнимание вообще к функционированию сети еврейских школ [39]. 

Между тем, во многих местах региона сельские Советы уделяли 
большое внимание вопросам школьного образования. Чтобы быстрее 
укрепить материальную базу еврейских школ, они шли на более 
широкое использование для этих целей средств населения. Именно 
таким способом была построена школа в колонии Ефингарь 
Николаевского округа [40]. 

В целом, Николаевский окрисполком много делал по 
становлению школьной сети национальных меньшинств, проживавших 
в округе, в том числе еврейского. В 1926 году были евреизированы две 
школы в Николаеве (№№ 11 и 14) и одна в Вознесеновске; открыта 
школа на хуторе Фрайлянд; в колонии Ефингарь 4-х летка была 
преобразована в 7-ми летку; новым школам было выделено 15 штатных 
учителей [41 ]. 

Вот как выглядела еврейская школьная сеть Запорожского 
округа на начало 1926/1927 учебного года (см. таблицу 4) [42]. 

Таблица 4 
 

№ Колония Тип  школы Кол-во Кол-во 
п/п   учащихся учителей 

1. Н.-Златополь 5-летка 145 4 
2. Приютная 4-летка 74 2 
3. Роскошная 3-летка 45   
4. Горькая 3-летка 60   
5. Новодаровка 3-летка 11О   
6. Веселая 3-летка 48   
7. Красноселка 2-летка 53   
8. Межеричь 2-лстка 42   
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Из этой таблицы видно, что продолжала оставаться острой 

нехватка учителей (в Новодаровке один учитель на 110 учащихся, в 
Горькой - на 60 человек и т.д.). Причем часть учителей находилась на 
содержании родителей, что значительно осложняло их педагогическую 
деятельность. И тем не менее, и в этих условиях учителя принимали 
активное участие в общественной жизни своих колоний (колония 
Межеричь) [43]. 

Приведем данные на 1 сентября 1926/1927 учебного года в целом 
по республике, касающиеся охвата еврейских детей школами: 
еврейскими - 36%, еврейско-русскими - 8%, еврейско-украинскими -
2%, русскими - 24%, украинскими - 28% [44]. 

К вопросам развития еврейской школы было обращено внимание 
как партийных, так и советских органов тех лет. Много занималась 
этими вопросами еврейская секция окружкоме КП(б)У того же 
Запорожского округа. С ее помощью удалось уже к 1927/1928 
учебному году перевести школу №13 в Запорожье и школу в колонии 
Новозлатополь в семилетки, а остальные еврейские школы - в 
четырехлетки. Потому вопрос об учительских кадрах еще более 
обострился как в количественном, так и в качественном отношении, 
ибо многих учителей надо было освобождать по причине их 
профессиональной непригодности. 

Все более очевидной становилась потребность в 
профессиональных школах. Еврейская секция окружкома КП(бУ) 
выступила с ходатайством об открытии в Запорожье профшколы 
кустарничества, а в Новозлатополе - агропрофшколы. Встал также 
вопрос о реорганизации пяти небольших еврейских детских домов в 
школу кустарнического ученичества с интернатом [45]. 

Предметно занимались школами и еврейские сельские Советы. В 
1927 году Роскошинский сельский Совет этого округа рассмотрел на 
своем заседании вопрос о положении дел в Приютинской школе, где 
обострились отношения между родителями и учителями [46]. 

Несмотря на все сделанное в этой области, процент охвата 
еврейских детей школами на родном языке был еще низким, о чем 
свидетельствуют данные по Запорожскому округу по трем компактным 
группам национальных меньшинств, проживавших в этом округе (см. 
таблицу 5) [47]. 

Таблица 5 
 

Нац. Всего Кол-во Кол-во % охвата 
меньшинство населения школ учащихся школами 

Русские 59214 20 2733 65,0 
Евреи 21319 13 794 38,0 
Немцы 22086 41 2433 92,0 
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Численность немцев и евреев в округе была примерно 

одинаковой. Однако у первых было в три раза больше школ и, 
соответственно, учащихся. 

Подобные проблемы вставали и в других округах, где имелось 
еврейское население. В 1927 году образовался в Херсонском округе 
первый еврейский район - Калининдорфский. Школьная сеть этого 
района выглядела следующим образом (см. таблицу 6) [48]. 

Таблица 6 
 

№ Населенный пункт Тип школы Кол-во Кол-во 
п/п   классов учащихся 
I. Калинидорф 7-летка 8 275 
2. Бобровый Кут 4-летка 4 191 
3. Идендорф 4-летка 2 90 
4. Львов 4-летка 3 104 
5. Нацвельд 4-летка 2 91 
6. Фрайлебен 3-летка 1  27 
7. Троцкое 3-летка 1  40 
8. Вишевен 3-летка 1  41 
9. М.Сейдеминуха 3-летка 2 > 101 
10. Краснослав 2-летка 1  23 
11. Фрайфельд 2-летка 1  40 
12. Вайсбрунен 2-летка 1  39 

Как и в других еврейских школах других округов, здесь те же 
проблемы: большие классы и небольшое количество учителей, к тому 
же еще и слабо подготовленных в педагогическом отношении. 

Сеть еврейских школ продолжала расширяться. В Криворожском 
округе она увеличилась вдвое: на начало 1926/1927 учебного года их 
было 10, через год стало 20 [49]. Становилось уже нормой проведение 
ежегодно, в дни летних каникул, краткосрочных курсов учителей. 
Всеукраинские месячные курсы были проведены и в 1927 году для 
еврейских учителей городских и местечковых (колоний и 
переселенческих поселков) школ 1-го концентра и учителей еврейского 
языка и литературы, а также обществоведения 2-го концентра [50]. 

Небезынтересным будет привести повестку одного дня из 
заседаний школьного совета еврейской школы №13 Запорожья, 
состоявшегося в июне 1928 года: 

О работе школы за 1927/1928 учебный год. 
О комплектовании школы на новый учебный год. 
По 1-му вопросу были отмечены следующие достижения: 

переход из 4-х летки в 7-ми летку; укомплектованность учащимися и 
улучшение социального состава последней; установление детского 
самоуправления  в  школе; организация библиотеки из 500 книг.  В 
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качестве  недостатка  в работе  школы  было указано  на известную 
оторванность учителей от пионерской работы. 

По 2-му вопросу было решено: шире популяризировать среди 
еврейского населения города наличие в городе школы на родном языке; 
детей, у которых в качестве родного языка является еврейский, 
направлять только в еврейскую школу; не допускать перехода 
учащихся еврейской школы в другие школы [51]. 

В еврейском Калининдорфском районе, где проживало 14,4 
тысяч евреев, 1,9 тысяч украинцев и 0,4 тысячи немцев, в 1927 году 
школами было охвачено 52% детей, в том числе детей еврейских 
переселенцев лишь 23%, еврейских колоний - 35%, украинских детей -
26% и немецких детей - 100% [52]. 

Постепенно налаживалось обеспечение учащихся учебниками на 
родном языке. В начале 1927/1928 учебного года 13-я еврейская школа 
Запорожья получила такие учебники на идиш: Резник "Математика" -
15 экземпляров, Голмшток "Дети Октября", "Вокруг нас", "Игра и 
труд" - все по 10 экземпляров. Издательское дело на еврейском языке 
налаживалось. 

К началу 1928/1929 учебного года было уже 475 еврейских 
школ: 164 семилетки и 311 четырехлетки. В основном увеличение 
количества школ произошло за счет открытия школ в переселенческих 
поселках, где активное участие в этом деле принимал и Агро-Джойнт: 
только в течение 1926 года на его средства было сооружено пять новых 
школ. Одной из характерных черт еврейских учащихся была их 
высокая общественная активность, о чем может свидетельствовать 
такой показатель, как охват их пионерским движением: в младших 
классах он составлял в 1926/1927 учебном году свыше 70%. 

Количество школ все время росло, но охват еврейских детей 
школами на родном языке продолжал оставаться низким - всего 36%. 
Остальные дети посещали школы с украинским или русским языком 
преподавания. Общий же охват еврейских детей школой составлял 
около 80% [53]. Причинами такого низкого охвата еврейских детей 
именно национальными школами были: продолжавшееся тяготение 
населения русской ассимиляции; давление окружавшей русскоязычной 
среды; недостаток подготовленных учительских кадров; наконец, 
антисемитские настроения, особенно сильно начавшие проявлять себя 
во второй половине 20-х годов. 

Много учителей-евреев работало в русскоязычных школах, в 
органах народного образования. В Запорожском окружном отделе 
народного образования работали Аврах, Дубровинский, Штифман, 
Гомельский, Горелик, Кучин и др. [54]. 
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В августе 1929 года президиум Одесского горсовета рассмотрел 

на своем заседании вопрос "О состоянии обслуживания населения 
национальных меньшинств города". В центре внимания были 
национальные школы. Из 22 школ национальных меньшинств города 
15 было еврейских, которые не ощущали недостатка в учительских 
кадрах [55]. 

На начало 1930 года школьная сеть национальных школ УССР 
выглядела следующим образом (см. таблицу 7) [56,60]. 

Таблица 7 
 

№ 
п/п 

Национальные 
школы 

1926 г. 1930 г. 

1. 
2. 
3. 

Еврейская 
Немецкая 
Польская 

432 
621 
337 

786 
628 
381 

Если в 1926 году из всех национальных меньшинств, не считая 
русское, наибольшее количество национальных школ имело немецкое, 
то через 4 года таким меньшинством стало еврейское. 

В связи с развернувшейся индустриализацией страны и 
начавшейся сплошной коллективизацией директивными органами 
были выдвинуты перед образовательными заведениями новые задачи: 

В области ликвидации общей неграмотности. XI съезд КП(б)У 
дал такую установку - ликвидировать неграмотность в Украине в 
течение 1931 года. В Днепропетровске, где проживало в это время 
около 70 тысяч евреев, имелось еще свыше 16 тысяч неграмотных. 
Однако, несмотря на это, сеть пунктов ликвидации неграмотности на 
еврейском языке была слабой [56, 38]. 

В области ликвидации агрономической неграмотности. Стала 
проводиться агрономизация школ, открываться агрономические 
профшколы. 

В области ликвидации технической неграмотности. 
В области ликвидации политической неграмотности. Прежде 

всего, обращалось внимание на развитие октябрятского и пионерского 
движения, а также активное участие учителей в общественной жизни 
города или села. В начале 1930 года в системе народного образования 
была, например, такая установка: "Проработать с учениками всех 
ступеней вопрос о коллективизации в качестве дидактического 
материала" [57]. 

Итак, анализ состояния еврейского национального образования в 
исследуемый период позволяет сделать следующие выводы: а) 
еврейская   школьная   сеть  создавалась  изначально  на  светской 
основе,   создавалась,   по   существу,   на   пустом   месте,   ибо   в 
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дореволюционное время такая сеть отсутствовала, а еврейские дети 
получали светское образование в общих русскоязычных школах; 
именно поэтому столь ощутимыми были трудности с учительскими 
кадрами, учебниками и помещениями, так как все необходимо было 
создавать заново; 

б) можно констатировать, что еврейская школьная сеть к концу 20-х 
годов была фактически создана, но на родном языке обучалось 
немногим более 1/3 еврейских детей, хотя общий их охват школой, 
в том числе и русскоязычной, составлял более 80%; 

в) еврейская школьная сеть создавалась на основе общих принципов, 
присущих идеологии большевизма в этой области, отрицающей 
традиции еврейского религиозного образования,  накопленные в" 
течение многих веков его существования; 

г) в   течение   20-х   годов   была   создана   определенная   система 
подготовки и переподготовки педагогических кадров для еврейских 
школ   (педтехникумы,    специальные    сектора    при    институтах 
народного образования, краткосрочные курсы). 
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М.М. БЕССОНОВА 
ОСОБЛИВОСТІ ВІДОБРАЖЕННЯ ЗОВНІШНЬО-ПОЛІТИЧНИХ 

ПОДІЙ В АМЕРИКАНСЬКИХ ЗАСОБАХ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ 
НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ 

Головне джерело відомостей про міжнародні події - це засоби 
масової інформації (далі - ЗМІ), під якими ми розуміємо пресу, 
телебачення та радіо. Саме ЗМІ є основним ланцюгом, який пов'язує 
американців із зовнішнім світом. 

Перш, ніж розкрити особливості ЗМІ США, зосередимо увагу на 
певних відмінностях, які сформувалися у свідомості американців щодо 
сприйняття зовнішньополітичних подій, бо саме це зумовило особливе 
ставлення ЗМІ до міжнародного життя. 

Протягом тривалого часу населення США під впливом 
культурно-історичних традицій займало позицію певної відчуженості 
від решти світу - так званий "ізоляціонізм". Зумовлено це було, перш за 
все, особливим геополітичним положенням країни. Це спричиняло 
більшу зацікавленість громадян США саме внутрішніми проблемами, 
що підкреслює більшість американських соціологів (Дж. Рей, 
У.Міллер, Д.Стокес, Р.Шапіро, Б.Пейдж та ін.) [З, 48]. До того ж, для 
більшості американців політика не є об'єктом першорядної уваги. Їх 
участь у політичному житті часто обмежується голосуванням на 
місцевих і федеральних виборах, хоча значна кількість американців 
підтримує ідею необхідності приймати участь у справах місцевих 
громад та всього суспільства [8, 49]. У зв'язку з тим, що більшість 
зовнішньополітичних   проблем   не   торкається   життєвих   інтересів 
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широких кол населення, міжнародні справи часто сприймалися як події 
третьорядної важливості. Так, відомий дослідник Дж. Розенау, 
характеризуючи американську громадську думку щодо питань 
зовнішньої політики, пише: "Найбільш переважаючим настроєм 
основної маси громадськості є байдужість та пасивність. За винятком 
гострих криз (але не завжди), коли постає питання вибору війни чи 
миру, кола громадськості за звичаєм ніяк не реагують на хід світових 
подій" [5, 55]. 

Однак, в житті ізоляціонізм різною мірою був умовним. США, 
які були "відокремлені" від решти світу, "знаходили" життєво важливі 
американські інтереси на всіх континентах та під гаслами 
"інтернаціоналізму" (в науковій літературі можна зустріти також 
термін "інтервенціалізм" [9, 8] неодноразово втручалися у внутрішні 
справи інших держав. У таких випадках американці не лише цікавилися 
зовнішньополітичними подіями, а й безпосередньо приймали в них 
активну участь. 

Домінування ізоляціонізму чи інтернаціоналізму у свідомості 
американців зумовлюється декількома факторами. Найважливішим з 
них було, по-перше, внутрішнє становище в самих США, яке 
обумовлювало ступінь зацікавленості у міжнародних подіях в 
залежності від стабільності політичної, економічної та соціальної 
ситуації в країні; по-друге, зовнішньополітичні успіхи США: якщо такі 
спостерігаються - вони не залишаються поза увагою громадськості. 

Треба зазначити також особливість розуміння американцями 
міжнародних подій, на які вони дивляться крізь призму причетності 
США до тих чи інших міжнародних відносин, тому під останніми 
розуміють "усі наші (американські - прим. авт.) відносини з іншими 
народами: дипломатичні, економічні, культурні, наукові, військові"[15, 
618]. А під міжнародною інформацією мають на увазі, перш за все, 
"інформацію про внутрішню та зовнішню політику США, котра 
розповсюджується за кордоном офіційними американськими 
представництвами" [2, 180]. Тобто головний аспект міжнародного 
життя, котрим цікавляться американці, — це не зовнішньополітичні 
події як такі, а зовнішньополітична діяльність США. До того ж, як 
зазначають американські дослідники, при сприйманні інформації про 
міжнародні події дуже часто спрацьовує такий механізм: якщо будь-яка 
інформація не співпадає з певним світосприйманням - її запобігають. 
Як доводить американський соціолог Дж.Пірс, "індивіди 
намагатимуться запобігати тих повідомлень, які суперечать їх власним 
цінностям і уявленням, та активно отримати ту інформацію, яка 
відповідає їх уявленням" [5, 61]. 
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Звернемось тепер до особливостей американських ЗМІ. Одним  

із наслідків їх діяльності є формування в країні громадської думки з 
різних питань як внутрішнього, так і міжнародного життя. Громадська 
думка, як особливий політичний інститут, нерідко "корегує" 
зовнішньополітичну діяльність США, хоч не варто збільшувати роль 
цього суспільного явища та вважати, що громадськість має змогу 
безмежно впливати на зовнішньополітичні рішення американських 
органів влади. Один з американських дослідників Дж.Рей зазначає: 
"Незалежно від наявності віри в "демократію", важко стверджувати, 
начебто громадськість повинна мати великий вплив на рішення у 
зовнішній політиці, беручи до уваги ті обставини, що більшість 
громадян дуже погано обізнана у зовнішньополітичних проблемах" [3, 
48]. 

Враховуючи той факт, що саме ЗМІ знайомлять основну масу 
американських громадян з міжнародними подіями, звернемо увагу на 
такі моменти. Загальновідомо, що "інформація - це влада", тому 
паралельно із боротьбою за владу як таку, існує й боротьба за 
інформацію. Як доводить американський дослідник Р.Піос, в основі 
конфлікту між комітетами з іноземних справ, а також між президентом 
та Конгресом ведеться боротьба за контроль над потоком інформації 
про зовнішню політику [15, 639]. Володіючи великим обсягом 
зовнішньополітичної інформації, адміністрація вибірково надає її тим 
чи іншим органам масової інформації, організує спеціальні брифінги, 
публікує документи, які мають характер настанов, спрямовано сприяє 
"загубленню" секретних матеріалів [5, 100]. Той, хто володіє 
інформацією, має можливість подавати її ЗМІ під тим "соусом", який 
потрібен задля цільноспрямованої орієнтації аудиторії згідно з власним 
поглядом на міжнародні події. Так, дослідники американської 
громадської думки В.О.Потєхін і І.О.Беттяр на прикладі позиції 
американської громадськості стосовно Організації Об'єднаних Націй 
зазначають, що "провідні газети, як правило, дотримувалися урядової 
інтерпретації подій в ООН, запропоновану Білим Домом та 
держдепартаментом. У преси практично не було альтернативних 
джерел інформації" [9, 80]. 

Переважна більшість американців, які мають зовсім невеликий 
досвід у міжнародних подіях, очікують від президента та інших 
офіційних осіб роз'яснення суті зовнішньополітичного курсу. Тому в 
ЗМІ досить широко подаються висловлювання із зовнішньополітичних 
питань президента, представників його адміністрації, сенаторів, чиї 
виступи помітно впливають на громадськість. Як підкреслює 
С.А.Корсунський, навіть самий непопулярний президент має немало 
засобів впливу на подання в пресі матеріалів про діяльність своєї 
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адміністрації [4, 12]. Як зрозуміло зі слів одного з американських 
президентів, а саме Г.Трумена, "самою великою проблемою, з якою 
зіткається кожний президент, є те, щоб переконати американський 
народ прийняти певну політику. Для кожного президента це -
найбільший виклик, з яким він зіткається, та якого не може минути" [5, 
108]. 

Велику роль відіграє особистість президента. Як класичний 
випадок вмілого використання зв'язку "президент - ЗМІ - громадська 
думка" можна розглядати діяльність президента Р.Рейгана, який 
спромігся досягти підтримки певних напрямків свого 
зовнішньополітичного курсу з боку населення країни та привернути 
увагу американців до міжнародних питань, котрими вони традиційно 
цікавилися менше, ніж внутрішньополітичними, економічними, 
соціальними. Більше того, "реакція" американців, яка відображалася в 
результатах опитувань громадської думки з тих чи інших проблем 
політики Р.Рейгана, переважно підтримувала його політику (але, слід 
зазначити, що дуже часто опитування громадськості мали місце після 
певної "обробки" аудиторії саме через ЗМІ; так, наприклад, це 
виявилося в оцінці американцями міжнародних переговорів восени 
1986 року, в яких приймали участь американський президент та 
Генеральний Секретар М.С.Горбачов. За цією оцінкою результати 
переговорів були представлені у досить вигідному для адміністрації 
Рейгана світлі [6, 197]. 

До того ж, виступи представників влади є не тільки засобом 
мобілізації широких кол громадськості в самій країні задля підтримки 
запровадженого ними зовнішньополітичного курсу, а, як вважають 
В.О.Кременюк та Г.О.Трофименко, "потужним універсальним 
інструментом впливу на інші країни, бо політика, яка, начебто, 
проводиться від імені народу та задля його блага, в сучасну епоху 
здається більш легітимною, ніж будь-яка інша" [5, 108]. 

Тому ЗМІ подають таку міжнародну інформацію, яка, 
переважно, не суперечить офіційному зовнішньополітичному курсу 
США та сприяє "вірному" розумінню цього курсу громадськістю. Якщо 
якісь міжнародні події не зовсім співпадають із політичним курсом 
США - вони замовчуються або не коментуються представниками 
влади, й тому не привертають до себе уваги громадськості. 

Важливим для розуміння особливостей відображення 
зовнішньополітичних подій в американських ЗМІ є й економічний 
момент. Власники ЗМІ, мотивуючи причини, за яких американські 
засоби інформації з їх великими можливостями не сприяють розвиткові 
зовнішньополітичної "освіти" громадськості, завжди посилаються на 
відсутність зацікавленості  публіки.  Тобто знову випливає позиція 
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"ізоляціонізму": якщо американці не цікавляться подіями за кордоном, 
то навіщо їх висвітлювати у ЗМІ? Але цікаво, що самі журналісти 
бачать у цьому лише штучну підтримку стереотипу ізоляціонізму. В 
одному з номерів центрального інформаційного тижневика США 
"Newsweek" розкривається підґрунтя цього явища. Вважається, що цей 
стереотип підтримується діячами, які розглядають інформацію, перш за 
все, як продукт споживання. Отже, щоб цю продукцію було спожито, 
треба докладати багато зусиль та матеріальних витрат. Тому локальні 
новини зробити набагато легше, бо вони набагато дешевші, ніж будь-
яка інформація з-за кордону. Це і є однією з причин того, що штучно 
створюється такий стереотип, згідно з яким для американців на, 
першому місці - локальні, місцеві новини, на другому - новини по 
США, а лише на третьому - інформація про міжнародні події. Цікаво, 
що для підтвердження цього наводять навіть результати опитувань 
громадської думки [14,9]. 

Але в останні десятиріччя з'явився важливий чинник, що сприяв 
зникненню традиційної відірваності американців від решти світу. Це 
так звана "електронна революція" ЗМІ. Нова комунікаційна технологія 
різко збільшила можливості збору, розповсюдження та передачі 
інформації. Нові електронні ЗМІ (комп’ютерні та супутникові системи, 
телефакси та ін.), які приєдналися до традиційних преси, радіо та 
телебачення, створили новий комплекс - так звані засоби масової 
комунікації (далі ЗМК), які стали невід'ємним елементом сучасного 
суспільства. 

Масова комунікація принципово змінила ситуацію, надавши 
можливість жити єдиним життям не лише окремому суспільству, а й 
людству взагалі, (коли, як зазначає дослідник теорії комунікації та 
комунікаційних технологій Г.Почепцов, "кожен, сидячи у своїй 
квартирі, може побачити голод у Сомалі або війну в Боснії та 
Герцоговині" [10,24]. Завдяки цьому світ поступово стає інформаційно 
єдиною структурою. 

Ці процеси особливо швидко розвиваються у США, де 
інформаційні структури завдяки досягненням НТР перетворилися в 
цілу індустрію, яка є спроможною перепрацьовувати й досить швидко 
розповсюджувати великі обсяги інформації, в тому числі і 
зовнішньополітичного характеру [1, 22]. 

Але процес розвитку електронних ЗМК не викликав покращення 
компетентності аудиторії та її інформованості. За словами 
американських дослідників, "населення дізнається про політичні події 
набагато швидше, ніж раніше. Але ці знання за рахунок самої 
швидкості їх передачі стають більш поверховими" [5, 100]. І тому з 
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того великого потоку інформації, який передається громадськості через 
ЗМК, засвоюється лише сенсаційні та спрощено подані новини. 

Отже, незважаючи на великі зміни, крім вже названого 
політичного (втручання адміністрації) та економічного (великі затрати) 
чинників, все ж таки залишаються певні недоліки, які не дозволяють 
ЗМІ об'єктивно висвітлювати міжнародне життя. 

Французький дослідник сучасних інформаційних технологій 
Ж.Мерме виділив декілька аспектів, які спричиняють неможливість 
об'єктивної подачі інформації у ЗМІ. Звернемо увагу до чотирьох з них. 
По-перше, події, які висвітлюються в пресі (ЗМІ) відбираються за 
принципом інтересу, який вони можуть викликати у публіки, а не за їх 
реальною цінністю. По-друге, переважно подаються прості, доступні 
сюжети, які не потребують осмислення. По-третє, ЗМІ можуть швидко 
сконцентрувати увагу на будь-якій події, що призводить до 
гіпертрофованого значення цієї події у свідомості аудиторії. По-
четверте, ЗМІ швидко втрачають зацікавленість щодо окремої події, що 
іноді створює таке враження, начебто цієї події взагалі не було [12, 50]. 
На це вказує й американський дослідник громадської думки У Ліппман, 
котрий зазначав, що преса схожа на "промінь прожектору, який 
невтомно вихоплює з пітьми один епізод за другим" [5, 101]. Така 
фрагментарність показу міжнародних подій заважає утворенню в 
американської аудиторії якоїсь цілісної картини зовнішнього світу, бо 
певні аспекти міжнародного життя висвітлюються недостатньо, а тому 
й ігноруються та не сприймаються громадськістю. 

Разом із загальними рисами окремі види ЗМІ мають свої 
відмінності. 

В більшості країн Заходу телебачення продовжує витісняти 
пресу, бо воно зайняло домінуюче місце як спосіб розваги та джерело 
інформації для публіки, порівняно з іншими ЗМІ. Згідно результатам 
досліджень Роуперівського центру, що вивчає громадську думку, 
телебачення випередило газети, і ще в 1963 році вже посідало перше 
місце серед джерел інформації. В.Шнайдер у своїй роботі "Громадська 
думка" вказує, що в першій половині 80-х років телебачення було 
основним джерелом новин для 74% американців, а газети - лише для 
54% [11, 67]. Дослідниця американського телебачення та його ролі у 
суспільно-політичному житті США О.В.Перфілова доводить, що 
основою телевізійних новин стає їх видовищність та створення ілюзії 
вірогідності. Це поширило аудиторію, а також збільшило довіру до 
інформаційних передач, що зробило телебачення важливим каналом 
впливу на політичну свідомість американців [7, 23]. На сучасному етапі 
телебачення перешкоджає послідовно виробляти своє власне бачення 
міжнародних подій, бо в умовах зростаючого інформаційного потоку 
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це стає майже неможливим. У телевізійних передачах інформація про 
зовнішньополітичні події передається у найбільш зручний час, в ній 
немає чітких ідеологічних меж, до того ж, вона знайомить з більш 
великим обсягом новин. Як зазначає В.Шнайдер, це сприяє 
виникненню в США такої громадськості, яка "більш залучена до сфери 
зовнішньої політики, ніж раніше" [11, 68]. 

Зовнішньополітичні події дуже часто подаються у формі "шоу", 
що призводить лише до поверхового знайомства з міжнародними 
проблемами, більше того, іноді вони дуже нав'язливі, що 
відображується на якісних характеристиках телевізійної аудиторії. 
Саме під впливом телебачення змінилася й структура громадської, 
думки із зовнішньополітичних питань. Якщо читання газет і журналів 
передбачає свідомий вибір матеріалів, які цікавлять читача, то 
телебачення оперує в основному певними образами, іміджами, які не 
потребують раціонального обґрунтування, та формування світогляду 
телеглядача відбувається при певному комплексі зовнішніх 
характеристик висвітлюваної події [12, 49]. 

Дослідники поділяють телевізійну аудиторію на дві великі 
групи. До першої відносять тих глядачів, які регулярно слідкують за 
зовнішньополітичними та міжнародними подіями. Це, переважно, 
публіка, яка ще й читає періодичну та фахову суспільно-політичну 
пресу та має сталі (сформовані) погляди щодо міжнародних відносин. 
До другої групи відносять тих, хто нерегулярно стежить за 
зовнішньополітичними подіями, й, відповідно, має несформовану 
думку, яка може бути навіть протилежною стосовно однієї й тої ж 
події, якщо телебачення відображає її спочатку як негативну, а потім -
як позитивну, чи навпаки. 

Першу з цих груп складають переважно представники освіченої 
частини американського населення. Велику роль освіти у політичній 
культурі громадян підкреслюють багато дослідників. Так, Р.Леверинг, 
виділивши чотири фактори, які впливають на сприймання 
американцями зовнішньої політики, першим серед них називає саме 
рівень отриманої освіти [11, 67]. Згідно з іншими дослідниками, більш 
освічені суспільні групи глибше усвідомлюють вплив політики на 
повсякденне життя, більш політично активні й інформовані, частіше 
вважають себе компетентними в політиці [8, 52]. Як зазначав 
американський політолог Дж. М'юеллер, освічена частина населення 
відзначається "інтернаціоналістськими зовнішньополітичними 
орієнтаціями, уважним відношенням до питань зовнішньої політики" 
[11, 60]. Друга група телевізійної аудиторії, згідно з культурно-
історичною традицією США, на яку вже звернуто увагу, певним чином 
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дотримується    ізоляціонізму,   та,    навпаки,    зовнішньополітичними 
подіями цікавиться нерегулярно. 

Аналогічні тенденції простежуються також серед радіоаудиторії. 
Радіо до появи телебачення було основним джерелом інформації для 
більшості американців, особливо для населення з низькими 
прибутками, для тих, хто не мав вищої освіти, жінок, некваліфікованих 
робітників, сільських мешканців та некорінних американців. Але серед 
них лише невелика кількість слухачів орієнтувалася на серйозні 
програми: круглі столи, форуми. Радіопрограми новин були дуже 
короткими, а міжнародна частина й зовсім невеличкою, до того ж 
слухали ці повідомлення менше, ніж дві третини радіоаудиторії [9, 88]. 

Як вже відзначалося, певну частину теле- та радіоаудиторії 
складають так звані свідомі глядачі та слухачі, які вже мають свій 
погляд на ті чи інші міжнародні події. Серед них переважно люди з 
високими прибутками, вищою освітою, впливові громадяни, політичні 
лідери [9, 88]. Для цієї аудиторії періодична преса та тривалі видання 
поширюють обсяг інформації про зовнішню політику США та інших 
країн. Преса, окрім фактичного матеріалу про ті чи інші події, містить 
також й аналітичні матеріали, які дають більш глибоке знання 
міжнародної ситуації. Як зазначає Г.Почепцов, за своєю писемною 
орієнтацією та можливістю більш довготривалого використання газети 
є "більш офіційними для урядів і парламентів" [10, 81]. 

Необхідно також звернути увагу на властивості саме преси. 
Якщо телебачення та радіо, розповсюджуючи міжнародну інформацію, 
впливають на формування зовнішньополітичних поглядів тої більшості 
аудиторії, яка не має сталої міжнародної позиції та уособлює собою 
кількісну характеристику громадянства, то преса сприяє формуванню 
міжнародних поглядів саме якісної частини американської 
громадськості. Першу названу групу легше переорієнтувати у будь-
який бік та створити нове уявлення про зовнішньополітичну діяльність 
США чи інших країн саме через те, що у цієї частини суспільства немає 
чітко сформованої зовнішньополітичної свідомості. А от інша група 
потребує доказів дійсної необхідності зміни зовнішньополітичного 
курсу США у деяких випадках чи то аргументованих пояснень щодо 
цього курсу взагалі. Вже вказувалося, що представники адміністрації 
президента та інших гілок влади використовують ЗМІ для того, щоб 
довести громадськості свою точку зору на зовнішньополітичні 
проблеми, що розраховано, перш за все, на освічену частину 
суспільства. Як зазначав Дж.М'юеллер, "ті, хто отримав більш глибоку 
освіту, порівняно щільно ідентифікують себе з нацією, її лідерами та її 
долею, у них є наявним розуміння закликів керівництва по питаннях 
зовнішньої політики" [9, 79]. 
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Саму пресу США можна поділити на декілька груп за певними 

ознаками: за місцем видання, політичною орієнтацією, тематичною 
спрямованістю. Тут треба зазначити, що основну зовнішньополітичну 
інформацію містять органи так званої "якісної преси" - це найбільш 
впливові видання, що мають загальнонаціональний характер. Це такі 
видання, як "Newsweek", "Time", "New York Times", "Washington Post" 
та інші (можна навести уривок з листа однієї американської родини, 
адресованого редакції тижневика "Newsweek": "Ми завжди 
використовуємо Ваш журнал як засіб, який допомагає нашим синам 
слідкувати за поточними політичними подіями" [13, 12]. Локальна 
преса, не маючи власних закордонних кореспондентів, орієнтується у 
зовнішньополітичній тематиці саме на провідні періодичні видання, бо 
передруковує публікації про події міжнародного життя саме з видань 
"великої преси" [4, 5]. 

Отже, можна визнати, що ЗМІ США мають певні особливості у 
відображенні зовнішньополітичних подій. Вони зумовлені декількома 
факторами. Першим з них є своєрідне відношення американців до 
міжнародного життя. Другим - певна залежність ЗМІ від постачання 
інформації "зверху". Третім - наявність матеріальних ресурсів задля 
здобуття репортажів з-за кордону, безпосередньо з місця подій. Кожен 
з найбільш масових видів ЗМІ (телебачення, радіо, преса) має свою 
власну аудиторію, що відбивається на (підходах) особливостях 
відображення міжнародного життя та зовнішньої політики США 
особливо. 

На сучасному етапі під впливом останніх досягнень НТР засоби 
масової інформації США набувають певних змін. Так звана 
"електронна революція" перетворила ЗМІ на ЗМК та сприяла 
об'єднанню людства в рамках всієї планети. Саме засоби масової 
інформації призвели до певних змін у свідомості американців, бо 
спричинили більш активну зацікавленість населення США у 
зовнішньополітичному житті та зумовили відмову від позиції 
ізоляціонізму. 

ЛІТЕРАТУРА 
1. Биров А.И. Влияние информационного империализма США на 

массовую культуру Западной Европы. - Автореф.: ... к ф.н. - М., 
1991.-24 с. 

2. Богданов  Р.Г.,  Кокошин  А.А.   США:   информация  и  внешняя 
политика. - М.: Наука, 1979. - 310 с. 

3. Внешняя   политика  администрации  Дж.Буша:   Реф.   сб.   -  М.: 
ИНИОН, 1992.-222 с. 

4. Корсунский  С.А.   Взаимоотношения   исполнительной   власти   и 
буржуазной    печати    в    периоды    обострения    международной 

61 



Культурологічний вісник Нижньої Наддніпрянщини 
обстановки (60-е - нач.80-х гг.). - Автореф.: ... к.и.н. - М., 1988. -
24 с. 

5. Малашенко       И.Е.       США:       в       поисках       "консенсуса". 
Внешнеполитические   ориентации    в    американском    массовом 
сознании. - М.: Наука, 1988. - 240 с. 

6. Общественное мнение в США о проблемах войны и мира (Сост. 
Кузнецова Т.В.) //США в 80-е годы: Дискуссии по проблемам 
войны и мира: Реф. сб. - М.: ИНИОН, 1987. - 203 с. 

7. Перфилова Е.В. Роль телевидения в общественно-политической 
жизни США. - Автореф.:... к.и.н. - М, 1978. - 28 с. 

8. Политическая культура США (Сост. Каменская Г.В., Нугманов 
А.А.) //Актуальные проблемы современной политической науки: 
Реф. сб. - Вып.1 - М.:ИНИОН, 1990. - 155 с. 

9. Потехин В.А., Беттяр И.А. Общественное мнение США и создание 
ООН. - К.: Наукова думка, 1993. - 126 с. 

10. Почепцов Г. Теорія комунікації. - К., 1996. - 175 с. 
11. Проблемы участия американской общественности в формировании 

внешней  политики США:  Научно-аналитический  обзор   - М: 
ИНИОН, 1987.-76 с. 

12. Электронные средства массовой  коммуникации в современном 
политическом   процессе   стран   Запада   (Сост.   Дрожжин   С.Н., 
Шапиро   А.Ф.).   //Массовая   информация   и   коммуникация   в 
современном мире: Сб. обзоров. - Часть 1. - М.: ИНИОН  1989 - 
183 с. 

13. Newsweek. - 1989. - 17 April. 
14. Newsweek. - 1989. - 17 July. 
15. Pious R.M. American politics and government. -N.Y., 1986. - 736p. 

О.В.СТАРУХ 
УКРАЇНСЬКЕ ПИТАННЯ В ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИЧНІЙ 

ДІЯЛЬНОСТІ РОСІЙСЬКИХ СОЦІАЛ-ДЕМОКРАТІВ (М) 
В УКРАЇНІ (1917 - ПОЧ. 1918 PP.) 

Український народ в межах Російської держави довгий час 
існував в умовах жорстких обмежень. Тільки повалення 
самодержавного режиму 1917 року та розгортання національної 
революції відкрило певні можливості для реалізації власної 
альтернативи розвитку. Проте емансипаційні процеси в етнічній сфері 
викликали глибоке незадоволення в російських ліберальних та 
консервативних колах. За умов відсутності міцної української 
ліберальної чи консервативної сили, здавалося, існувала надія на те, що 
російські соціалісти підтримають змагання ідеологічно тотожних їм 
українських соціалістів з Центральної Ради в їх боротьбі за відновлення 
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державних прав українського народу. Але сталося так, що саме 
російські соціалісти стали одними з найпослідовніших борців проти 
визвольних змагань українців. Вже після закінчення бурхливої епохи 
1917-1920 років один з провідних діячів українських есерів, колишній 
голова Київської ради солдатських депутатів Нечипор Григор'ев писав: 
"Завойовані царями народи, інкорпоровані країни російські соціалісти 
вважали і вважають Росією, своєю спадщиною, на яку вони мали право 
власності, взяте від царів" [1]. 

Звичайно, неможливо у межах однієї статті навіть окреслити 
ставлення до української проблеми з боку усіх російських 
соціалістичних партій. Тому в центрі уваги даної статі буде висвітлення, 
діяльності російських соціал-демократів, точніше, тієї її гілки, що не 
поділяла більшовицької доктрини. 

Національне питання не займало в ідеології меншовиків 
помітного місця. Провідним в їх програмі та діяльності було гасло 
"соціальної революції" та "соціалізму". У брошурі С.Вольського 
"Социальная революция на Западе и в России" (М., 1917) докладно 
розкрито соціал-демократичну доктрину. В центрі уваги автора 
розв'язання питання про соціальну революцію та встановлення 
соціалізму. "Соціальна революція, - зазначає він, - певна річ, тісно 
пов'язана з війною, бо вона прискорила розвиток нової економічної 
організації суспільства" [2, 3]. Капіталізм організовує народне 
господарство, вносить в нього порядок, випадковість замінює планом, 
створюючи, таким чином, умови для виникнення "Міста Сонця". До 
1917 року склалися всі зовнішні умови для реалізації цієї мети, 
залишилися тільки внутрішні, а саме - "революційний порив духу" 
пролетарів, бо від цього залежить те, яке місце вони займуть у новому 
суспільстві [2, 31]. Війна викликала до життя "перехідну державу", яка 
ще не соціалістична, але вже і не буржуазно-капіталістична [2, 39-40]. 
Революція, що розгорнулася в 1917 році, на відміну від революції 1905 
року, метою якої була політична перебудова, мала провести в життя 
господарську перебудову, у центрі якої - встановлення державного 
контролю за виробництвом, що має стати основою для соціалістичної 
держави [2, 57]. На цьому шляху є дві тактики: (1) творення та (2) 
руйнування (під останньою розумілися дії більшовиків, для яких 
головним було досягнути політичної влади, і для цього, на думку 
автора брошури, політичний переворот затьмарив соціальний [6]. 
Розв'язання національного питання як завдання російської революції, 
що розпочалася у лютому 1917 року, автор не згадує. 

За революцією, що відбувалася у 1917 році, на відміну від 
більшовиків, меншовики визнавали виключно буржуазний характер. 
Вони відкидали ідею гегемонії пролетаріату, виступали проти союзу 
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робочого класу та селянства, бо розглядали пролетаріат і буржуазію як 
сили, що протистоять самодержавству, а селянство - як його опору й 
ворожу пролетаріату силу. Цілком природно, що український, 
здебільшого селянський рух, вони оцінювали саме в такому контексті 
[З, 23]. Не завжди теоретичні постулати визначали послідовну лінію 
поведінки меншовиків. Із двох відправних тез (1) робітничий клас не 
готовий взяти владу та (2) влада повинна належати не класу, а коаліції 
класів, вони послідовно дотримувалися лише першої [3, 26]. Друга теза 
мала на практиці суттєве доповнення - "в межах цілої Російської 
держави", тому що прямування до об'єднання в межах поневолених 
націй оцінювалося виключно негативно. 

В Україні меншовики намагалися весь час дати рішучій опір 
"буржуазно-націоналістичним" тенденціям, що нібито поширилися на 
українських землях, бо вони "роблять складними завдання революції, 
затемнюючи класову свідомість пролетаріату й загрожуючи його 
єдності", яка є основою задля перемоги найвищого добра 
загальнолюдської культури [4, 107]. Саме лідер Київських меншовиків 
Дрелінг головував на відомій нараді соціалістів, що відбулася на 
початку квітня 1917 року. Представники меншовиків у своїх виступах 
постійно заперечували необхідність створення національного блоку для 
осягнення мети національного визволення і наголошували на 
необхідності збереження єдності соціал-демократичного руху перед 
загрозою зовнішньої небезпеки [5]. 

На квітневій 1917 року конференції РСДРП(м) в Києві лідер 
місцевих російських соціал-демократів М.Балабанов заявив, що 
"національне питання для нас - засада, підпорядкована класовому 
принципу", й тому для соціал-демократії національне питання 
принципово не може бути розв'язане. Інший доповідач, І.Кірієнко, 
зазначив, що з точки зору соціал-демократів, усі люди, які живуть в 
Україні - "руські", євреї, поляки, - є українцями, незалежно від того, чи 
були їх предки запорозькими козаками чи ні. Він підкреслив, що 
українському пролетаріатові не потрібна ані армія, ані політичні права, 
бо це може призвести "до небезпеки зіткнення національних військ". 
До того ж, зазначав доповідач, Україна має тісні зв'язки в своїй 
культурі і промисловості з Росією і не може зробити жодного кроку, 
який би не відбився на Росії. Тому для України буде достатнім 
отримати право обласного самоврядування для вирішення своїх 
місцевих проблем. Останні слова доповідача викликали оплески 
слухачів: "Україні не потрібна федерація, а тільки широке обласне 
самоврядування, а питання політичні повинні вирішуватися 
центральними російськими державними установами. Це забезпечить 
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безумовний розвиток нашої класової позиції". Проте, в чому тут була 
"класова позиція", автор не розтлумачив [6]. 

Дрелінг (до речі, майбутній голова Київської думи) відмітив, що 
"визнаючи право націй на самовизначення, ми не ставимо перешкод 
ніяким формам самовизначення, але активно підтримуємо лише ті 
форми, які не суперечать інтересам пролетаріату. Програма визнає 
обласне самоврядування. Цей пункт необхідно розширити наданням 
права на політичне самовизначення тим націям, які визріли для цього... 
Яке ж повинно бути наше остаточне ставлення до цієї вимоги? -
Федерація в своїй початковій формі ставить перепони розвитку 
капіталістичного ладу, атомізує державу, роздроблює її. Тому 
федеративний устрій Росії ми не вважаємо тією формою держави, яка 
була б в інтересах соціально-економічного розвитку Росії" [6]. Проте, 
саме в чому впровадження федеративної форми державного устрою 
буде заперечувати розвиток економіки, автор не сказав, адже 
федеративна форма не заважала економічному розвиткові капіталізму, 
ані в Сполучених Штатах, ані в Німеччині, ані в Британській 
Співдружності. Натомість було запропоновано найкращим вирішенням 
національного питання впровадження національно-територіальної 
автономії. 

У резолюції конференції були засуджені федеративні змагання, 
що загрожують, як відзначалося, "в державнім роздробленні створити 
нові перешкоди для розвитку виробничих сил і єдності класової 
боротьби пролетаріату" [6]. За можливе вважалося надання Україні 
автономії, проте з обов'язковим збереженням єдності Росії як 
державного народногосподарського організму, що мало бути 
запорукою нерозривності єдиного пролетарського фронту. Це був 
притаманний російським соціал-демократам погляд. Так, на одній із 
нарад на Катеринославщині представник РСДРП Зандер зазначив: "У 
межах власної держави самостійно соціалізму ввести не можна" [7, 11]. 

Об'єднавчий з'їзд РСДРП, що відбувся у серпні 1917 року, 
прийняв "Резолюцию по национальному вопросу", в якій зберігалися 
дореволюційні постулати: культурно-національна автономія для 
недержавних народів, широка територіальна автономія та право на 
самовизначення за умов об'єднання зусиль пролетарів усіх націй" [8, 
260-262]. 

Так само і в регіональних відділеннях партії члени РСДРП(м) 
стояли на позиції, що нації, які відроджуються, мають право на 
самовизначення аж до заснування... нижчих шкіл, де викладають на 
національній мові. Це яскраво ілюструють чисельні випадки сутичок 
меншовиків з представниками української демократії. Так, на 
Катеринославському Губернському з'їзді Всеросійського Селянського 
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Союзу в червні 1917 року з боку представників РСДРП(м) було 
зроблено закид українцям, що вони хочуть посіяти ворожнечу між 
національностями для того, щоб заплутати земельне питання [7, 26]. 

У соціал-демократичній пресі протягом усього року велася 
агітація проти висунутого українськими соціалістами гасла 
федералізації Росії. Так, у статті "Реакционные мечты о федерации" [9] 
було наведено кілька "аргументів" проти впровадження федеративної 
форми. По-перше, відзначалося в статті, що федерація виникає шляхом 
об'єднання, а не роз'єднання, отже, є проявом невідворотного руху 
інтеграції, збирання в одне ціле. Зазначалося, що виникнення федерацій 
як наслідку об'єднання історія знає багато, натомість, як результату 
роз'єднання ні (хоча приклад Британської імперії свідчив про інше. — 
О.С.). По-друге, федерація, зазначено в статті, не є кінцевою метою, 
політичним ідеалом, а тільки більш-менш тимчасовою згодою в процесі 
об'єднання політичних громад, кроком у процесі творення унітарної 
держави. По-третє, капіталізм, на думку автора статті, засвідчив 
безсилля малих політичних громад. З усього цього робився висновок: 
федеративний устрій приречений на невдачу, й загалом його 
впровадження є спробою "повернуть колесо истории назад", а така 
спроба дорівнювалася контрреволюційному прояву, з яким треба 
боротися. 

У першому номері органу одеського комітету РСДРП "Голос 
пролетария" від 6 червня 1917 було вміщено статтю "Федерація и 
революція". В ній, зокрема, було зазначено, що за федерацію тепер 
виступає буржуазія, яка раніше була проти неї, й тому "з цього моменту 
рух національний, федерація народностей стає контрреволюційним 
фактом", згубною для революції ідеєю. 

Показовим прикладом відношення меншовиків до українського 
руху була позиція Одеського комітету РСДРП (об'єднаних). 

25 жовтня 1917 року Одеський Комітет РСДРП (о) на спільному 
засіданні з представниками партійних осередків Херсонської губернії 
обговорив питання про події, що відбулися у Петрограді. З приводу 
більшовицького перевороту було прийнято відповідну постанову, якою 
повстання було засуджено. В цій постанові, зокрема, недвозначно було 
проголошено необхідність застосування самих енергійних заходів 
"вплоть до репресивних" для підтримки порядку на місцях і для 
боротьби з анархією (п.1.), а спробу більшовиків захопити владу 
оцінено як таку, що посилює анархію і контрреволюцію (п.2.) [10]. 

Тим не менш, найбільш "популярним" у ті жовтневі дні стало 
питання про Центральну Раду. Так, із протоколів засідання дізнаємося, 
що в Раді Робітничих депутатів Одеси обговорювалося питання "про 
Раду". Соціал-демократи(о) виступили з позиції, в якій зазначалося, що 
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вони стоять за самовизначення націй, а не за відокремлення, і що 
питання може бути розв'язане виключно Установчими зборами. На 
нараді соціалістичних партій Одеси представникові РСДРП(о) було 
надано інструкцію, в якій, поміж іншим, було зазначено, що вимоги 
Центральної Ради треба відкинути (п.3.) [11]. 

А вже 1 листопада 1917 року в комітеті розгорнулася жвава 
дискусія стосовно "проголошеної Центральною Радою автономії 
України". Було запропоновано "об'єднати сили всієї революційної 
демократії для відсічі шовіністичним вимогам Ради", для чого за 
необхідне визнали порозумітися та співпрацювати з більшовиками [12]. 
Хоч Одеський комітет, як вже було вказано, не підтримав, 
петроградський переворот, та його члени вважали, що "більшовистська 
програма суперечить поглядам партії на єдність Росії" (мається на увазі 
виключно пункт програми більшовиків про право націй на 
самовизначення аж до відокремлення). Але, зазначалося, що "якщо 
місцеві більшовики відверто та прямо визнають, що відокремлення 
України неприпустиме, то можливо контактувати з ними", тобто 
більшовики розглядалися як найбільш імовірний союзник у боротьбі 
проти Центральної Ради (цікавим моментом є те, що один із членів 
одеського комітету РСДРП(о) Горнштейн так оцінював ситуацію: він 
зазначав, що існує два протилежні табори - Тимчасовий уряд та 
більшовики, а меншовики мають приєднатися до одного з цих таборів. 
Вищого органу народу, серед якого він жив, він вперто не помічав). 

Важливою для розуміння справжнього ставлення меншовиків до 
вирішення національних проблем українців є позиція представників 
цієї соціалістичної партії, для якої головним гаслом мало бути 
розв'язання соціальних проблем трудового народу щодо можливості 
співпраці з так званим "цензовим та напівцензовим елементом" (тобто з 
тою частиною населення, яку вони вважали за буржуазію). Соціал-
демократи розглядали їх як союзника у боротьбі проти соціалістичної 
за своїм складом Центральної Ради. Врешті решт було прийнято 
резолюцію, в якій проголошено: 

"1) Комітет категорично засуджує тактику Ради, спрямовану на 
насильницьку українізацію неукраїнських областей і, зокрема, Одеси, і 
передвирішенню форм устрою російської республіки до Установчих 
Зборів; 2) Проти дій Ради Комітет вважає необхідним повести 
енергійну боротьбу, координуючи дії революційної демократії в Одесі; 
3) Комітет знаходить можливим приватну домовленість з 
більшовиками у спільних діях з більшовиками проти останніх 
(загарбницьких) починань Центральної Ради, оскільки Одеські 
більшовики не стають на шлях актуальної підтримки петроградського 
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повстання і гасла "Уся влада Радам", оскільки вони відкрито та рішуче 
відмежовуються від вищезгаданої політики Центральної Ради" [13]. 

Так само негативно ставилися меншовики до установ, що діяли у 
відповідності з лінією Центральної Ради. Так, 15 листопада 1917 року 
при обговоренні роботи Тимчасового Революційного Комітету (ВРК) 
Херсонщини частина членів виступила за вихід зі складу ВРК, як 
такого, що впроваджує політику Ради [14]. 

Треба відзначити, що з тактичних міркувань деякі меншовики 
коригували своє ставлення до гасла єдиної Росії. Так, на крайовому 
з’їзді партій, що відбувся 3 грудня 1917 року в Одесі, у доповіді 
Туганського (він був членом одеського комітету РСДРП(о)) 
підкреслювалося, що "розкол Росії - це є факт". Доповідач виділив два 
можливих шляхи подальшого розвитку подій: (1) підпасти під вплив 
безвладдя СНК; (2) організувати місцеву владу. Туганський 
запропонував основні принципи платформи, яка мала бути основою 
політики меншовиків, у разі обрання другого шляху: (1) федерація, (2) 
широкі права центральної влади в Петрограді. Але цю пропозицію не 
було прийнято більшістю голосів [15]. 

На з’їзді позначилася різко негативне відношення до Центральної 
Ради і до участі у виборах до Українських Установчих зборів. Так, один 
із доповідачів (Бронштейн) зазначив, що відношення РСДРП до Ради 
повинно розв'язуватися незалежно від ставлення до Ради Народних 
Комісарів. Відправним в цій позиції була оцінка дій Ради, як таких, що 
суперечать партійній програмі. В іншому виступі (Коварєва) 
Центральну Раду було названо "групою осіб", що хоче захопити окремі 
області Росії. Вимагалося не визнавати ніяких прав за Українськими 
Установчими зборами. Але пролунали й інші голоси. Туганский 
зазначив, що "ми не можемо говорити тільки про те, що Українські 
Установчі збори повинні носити лише дорадчий характер, тому, що 
сама можливість скликання Загальноросійських Установчих зборів 
знаходиться під сумнівом" [16]. Відбувся своєрідний синтез позицій: 
було прийнято рішення (6-"за", 4-"проти") взяти участь у виборах до 
Українських Установчих зборів, але під гаслом ідеї єдиної Росії [17]. 

У платформі Київського Комітету РСДРП(о) до виборів в 
Українські Установчі збори було зазначено: "Наша партія буде рішуче 
боротися з планами повного відокремлення України від Росії, 
вважаючи, що таке відділення не виправдовує дійсних національних 
інтересів українського народу" [18], а Російська республіка має 
зберегти свою державну єдність [19]. 

В Одеському Комітеті до цього проекту було додано кілька 
положень, а саме: кордони України повинні бути визначено 
Загальноросійськими     Установчими     зборами;     референдум     для 
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з'ясування волі населення територій спірних областей повинен 
відбутися під контролем Загальноросійських Установчих зборів; Одеса 
може бути вільним городом не в Україні або Великоросії, а в російській 
республіці; у випадку проведення референдуму в Херсонській губернії 
окремі українські місцевості (з перевагою українського населення) 
можуть бути приєднані до України, якщо більшість населення всієї 
губернії висловилося проти приєднання до України [20]. Пізніше 20 
грудня 1917 року було підтверджено, що Комітет візьме участь у роботі 
комісії для розробки Конституції міста Одеси, але лише у випадку, 
коли Одеса за цією Конституцією буде вільним містом у складі 
Російської республіки [21]. 

У Центральній Раді - провідній установі Української революції - 
російські меншовики завжди стояли у виразній опозиції до українських 
партій. Так, вони утрималися при голосуванні за III Універсал і 
голосували проти IV-гo, виступали проти курсу Генерального 
Секретаріату на скликання Українських Установчих зборів. Ці дії були 
виразом позиції певних, як правило, іноетнічних, міських прошарків. 

На противагу від більшовицького крила РСДРП, соціальне 
підґрунтя меншовиків визначити досить легко. Їх головною базою 
були великі міста. Так, на виборах до міських Дум вони отримали 56 
167 (без урахування голосів у спільних соціалістичних списках), або 5,3 
% голосів [22, 90]. На виборах до Всеросійських Установчих зборів за 
меншовиків голосувало 100 936 виборців, або 1,1 %, з них за власне 
меншовицький список - 73 475, або 0,8 % . Так, у Херсонській губернії 
вони отримали за спільним з БУНДом списком 10 134 голоси, або 1,1%, 
з яких 9 927 було отримано в містах Херсон та Миколаїв, що складало 
98  %  меншовицького  електорату  в  цій  губернії.  Така ж  картина 
спостерігається і в інших регіонах. У містах у відсотковому відношенні 
меншовики отримали у 4-5 разів більше голосів аніж у волостях, і в 2- 
4 рази більше (на відміну від більшовиків), ніж у гарнізонах [23, 273- 
328]. 

У світлі наведених фактів дещо перебільшено виглядає оцінка не 
більшовицької частини соціал-демократії, як такої, що підтримала 
"буржуазних націоналістів на окраїнах" [24, 88]. У вирішенні 
національного питання меншовики виступали послідовними 
прибічниками ідеї збереження єдності російської держави. Єдина 
поступка, на яку вони погоджувалися у вирішенні українського 
питання, це надати українцям національно-культурну автономію. Це 
була природня реакція тієї частини населення України, панівне 
становище якої в суспільстві було поставлене самим фактом 
національно-визвольної боротьби під сумнів. 
69 



Культурологічний вісник Нижньої Наддніпрянщини 

ЛІТЕРАТУРА 
1. Центральний Державний архів вищих органів влади та державного 

управління України (м. Київ) (далі - ЦДАВОУ). - Ф.3563. - Оп.1. - 
Спр.87. - Арк.58. 

2. Вольський С. Социальная революция на Западе и в России. - М, 
1917. 

3. Гусев К.В. О некоторых теоретических основах соглашательського 
блока. (К вопросу об оценке меньшевиками и эсерами революции в 
России и перспектив ее развития). //Банкротство мелкобуржуазных 
партий России 1917-1922 гг. Сб. научных трудов. - 4.1. - М., 1977. 

4. Винниченко В. К. Відродження нації. У 3-х тт. - К., 1990. - Т.1. 
5. Центральний  державний  архів   громадських   об'єднань  України 

(м. Київ) (далі - ЦДАГОУ). - Ф.266. - Оп. 1. - Спр. 11.- Арк.64. 
6. Киевская Мысль. - 1917 - 25 квітня. 
7. Постановления      Екатеринославского       Губернского       Съезда 

Всеросийского     Крестьянского     Союза     (июнь     1917г.). 
Екатеринослав, 1917. 

8. Социалисты о текущем моменте. Материалы Великой Революции 
1917.-М., 1917. 

9. Голос Соціал-Демократа. - 1917 - 21 травня. 
10. ЦДАГОУ. - Ф.265. - On. 1. - Спр. 1. - Арк.37. 
11. ЦДАГОУ. - Ф.265. - Оп. 1. -Спр. 1. - Арк.39зв. 
12. ЦДАГОУ. - Ф.265. - Оп.1. -Спр. 1. - Арк.47. 
13. ЦДАГОУ. -Ф.265. - Оп.1. - Спр.1. - Арк.48. 
14. ЦДАГОУ. - Ф.265. - Оп. 1. - Спр. 1. - Арк.58. 
15. ЦДАГОУ. - Ф.265. - Оп. 1. - Спр. 1. - Арк.66. 
16. ЦДАГОУ. - Ф.265. - Оп.1. - Спр.1. - Арк.ббзв. 
17. ЦДАГОУ. - Ф.265. - Оп.1. - Спр.1. - Арк.67. 
18. ЦДАВОУ. - Ф.4565. - Оп.1. - Спр.5. - Арк.14. 
19. ЦДАВОУ. - Ф.4565. - Оп. 1. - сир.5. - Арк. 14зв. 
20. ЦДАГОУ. - Ф.265. - Оп. 1. - Спр. 1. - Арк.73-73зв. 
21. ЦДАГОУ. - Ф.265. - Оп.1. - Спр.1. - Арк.74. 
22. Терещенко Ю.І. Політична боротьба на виборах до міських дум 

України в період підготовки Жовтневої революції. - К., 1974. 
23. Підраховано за: Спирин Л.М. Россия 1917 год: из истории борьбы 

политических партий партий. - М., 1987. 
24. Макарова Г.П. Крах национальной политики мелкобуржуазных 

партий России в 1917 г. //Банкротство мелкобуржуазных партий 
России 1917-1922 гг. Сб. научных трудов. - 4.1. -М., 1977. 

70 

Культурологічний вісник Нижньої Наддніпрянщини 

ФІЛОСОФІЯ, СОЦІОЛОГІЯ, ПЕДАГОГІКА І 
ПСИХОЛОГІЯ 

В.И. ВОЛОВИК 
ПОЛИТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА КАК ФАКТОР 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

В последнее полтора десятка лет феномен политической 
культуры неизменно находится в центре внимания политологов, 
представителей других отраслей обществоведческой науки. Раскрытию 
содержания понятия "политическая культура" посвящены специальные 
разделы учебников и учебных пособий, вышедших как в Украине, так и 
в других государствах СНГ. Отдельные аспекты ее рассматривались в 
монографической литературе и статьях, опубликованных в 
периодических изданиях. Казалось бы, проблема исчерпана и 
обращаться к ней больше не стоит. Однако это далеко не так. 
Знакомство с работами авторов, которые берутся за ее исследование, 
обращает внимание, по крайней мере, на два довольно интересных 
момента. 

Во-первых, искаженно толкуется генезис самого понятия 
"политическая культура", история его возникновения, введения в 
научный оборот. Автор вышедшего в 1995 году в Москве учебного 
пособия "Политическая наука" К.С.Гаджиев утверждает, что понятие 
"политическая культура"... впервые появилось в статье американского 
политолога Г.Алмонда "Сравнительные политические системы" в 1956 
году [1, 334]. Аналогична точка зрения авторов курса лекций по 
политологии, выпущенного под редакцией М.Н.Марченко в 1997 году 
московским издательством "Зерцало" [2, 227], а также некоторых 
украинских авторов [3, 90]. Правда, следует сказать, что обществовед 
О.Рудневич в своей статье, опубликованной в том же году в журнале 
"Віче", утверждает, что в украинской политической мысли проблема 
политической культуры впервые четко была сформулирована и по-
своему решена основателем школы в отечественной историко-
политической науке Вячеславом Липинским в работе "Письма к 
братьям-хлеборобам" еще за 30 лет до того, как ею занялись 
американские политологи, т.е. где-то в 1926 году" [4, 90]. 

Выходит, приоритет, наконец, установлен, и мы добрались до 
истины? Отнюдь. Труды классиков марксизма-ленинизма, которые, 
безусловно, требуют сегодня критического переосмысления, в то же 
время    содержит    в    себе    положения,    актуальные    и    сегодня. 
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Справедливости ради следует сказать и о том, что понятие 
"политическая культура" В.И.Ленин ввел в практический оборот еще в 
1920-м году. Дав анализ сущности данного понятия, он определил роль 
политической культуры в борьбе за построение нового общества, 
формирование нового типа личности [5, 404]. 

История этого понятия после смерти В.И.Ленина оказалась 
довольно непростой. Оно хотя и не исчезло совсем из употребления 
политиками и советскими обществоведами, но и не принадлежало к 
числу широко используемых. Такое положение, естественно, нельзя 
объяснить исчезновением обозначаемого им феномена или 
ослаблением его проявления в реальной действительности. Основная 
причина этого, думается, состоит в недостаточной изученности 
явления, обозначаемого рассматриваемым понятием. При этом следует 
заметить, что эта причина, к сожалению, не устранена и сегодня. 

Об этом, в частности, свидетельствует отсутствие единого 
мнения о сущности самого феномена, содержании обозначающего его 
понятия - второй момент, на который нельзя не обратить внимание, 
знакомясь с наработками исследователей проблемы. Ведь, по 
утверждению канадского обществоведа Г.Патрика, уже к 1976 году 
существовало более сорока определений политической культуры. Мы 
не будем заниматься подсчетом количества ныне существующих 
дефиниций. Заметим лишь, что их стало намного больше, поскольку 
свое новаторство многие авторы стараются проявить прежде всего 
именно здесь. Важно другое: нередко политическая культура 
определяется как совокупность политических знаний, оценок и 
действий граждан, а также традиций и норм, регулирующих 
политические отношения [6], чем обусловливается некоторая 
метафизичность дефиниций. Она выражается в простом перечислении 
структурообразующих элементов политической культуры без указания 
их взаимосвязи. Это, в свою очередь, не позволяет должным образом 
отразить сущность политической культуры, источник ее развития. 

Между тем, наличие политических знаний, оценок и действий - 
это не что иное, как объективно существующие признаки проявления 
политической культуры у конкретных ее носителей (народов, классов, 
других социальных групп, отдельных личностей), характеризующие их 
в качестве субъектов политической деятельности в определенный 
период их развития. Они обусловливаются, с одной стороны, 
результатами политической деятельности, совершавшейся в прошлом -
содержанием и качеством социальных ценностей, традиций и норм, 
регулирующих политические отношения в обществе, которые служат 
объективной основой формирования политических знаний, оценок и 
действий в настоящем, а с другой - воздействием субъективных 
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факторов, субъектов власти в лице политических партий и других 
политических институтов, осуществляющих политическое воспитание 
и обучение масс. Само же понятие "политическая культура", на наш 
взгляд, следует рассматривать в качестве политологической категории 
для обозначения исторически сложившейся формы государственного 
устройства, соответствующей ей системой политических институтов, а 
также обусловленных их деятельностью социальных ценностей, оценок 
и мотивов действий, с необходимостью присущих каждому народу, 
классу, другой социальной группе, отдельной личности на 
определенном этапе их развития. 

Предлагаемое определение позволяет, во-первых, наиболее 
полно фиксировать результаты деятельности предшествующих 
поколений конкретного социального организма в одной из важнейших 
сфер его жизнедеятельности - политической, включая как 
материальные, так и духовные компоненты, а не ограничиваясь какой-
либо из них. Ведь, как известно, деятельность людей на всех этапах 
общественного развития осуществляется в исторически определенных 
формах материального и духовного производства, которые как раз и 
являются двумя основными сферами существования и развития 
культуры. В соответствии с этим культура делится на материальную и 
духовную. Политическая культура в данном случае не должна 
составлять исключения. 

Предлагаемое определение, во-вторых, подчеркивает 
обусловленность политических знаний, оценок и мотивов действий 
субъектов политической деятельности реально существующими 
факторами материального порядка - властными структурами, т.е. 
соответствующими формами политического правления, политическими 
партиями и движениями, политическими институтами, выступающими 
важнейшими структурными элементами политической культуры. 
Именно они определяют существующие модели политической 
культуры, ее типы, прежде всего, такие наиболее крупные, как 
демократическая: авторитарная и тоталитарная, между которыми 
располагается целый спектр всевозможных национальных и иных 
вариантов и разновидностей политической культуры. Указанные 
факторы в значительной мере детерминируют изменение духовной 
компоненты политической культуры, способствуя или, наоборот, 
сдерживая поступательное развитие политических знаний, оценок и 
мотивов политической деятельности различных субъектов, а с ними - и 
политической культуры в целом. 

Наконец, в-третьих, предлагаемое определение акцентирует 
внимание на необходимость конкретно-исторического подхода к 
анализу    феномена    политической    культуры,    умения    различать 
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политическую культуру общества в целом, класса или другой 
социальной группы, личности, видеть ее специфику, особенности, 
неизменно возникающие на конкретном этапе исторического развития 
того или иного социального организма. 

Исходя из этого, мы и должны подходить к анализу 
политической культуры обществ, образовавшихся в результате распада 
СССР, в частности, политической культуры Украины. 

Нельзя не согласиться с авторами, считающими, что "масштаб 
социальных преобразований, которые происходят, можно сравнить с 
нарушением своеобразных тектонических плит, поддерживающих все 
сооружение общества: меняются структуры экономических отношений, 
формируются новые субъекты собственности и политической 
деятельности, трансформируются базовые ценности обустройства 
жизни и мотивации поведения, меняется уклад жизни и мышления, 
устоявшиеся традиции" [7, 5]. Все это не могло не сказаться на 
характере политической культуры общества. И, говоря о ее 
особенностях, представляется правомерным выделить следующие. 
1. Как   во   всяком   обществе,   пребывающем   в   трансформации, 

политическая      культура     Украины      носит     фрагментарный 
эклектический характер. В материальной компоненте это находит 
свое проявление в безудержном росте политических  партий и 
движений,     до     предела     дифференцированном     парламенте, 
неустоявшейся      структурой      политических      институтов      и 
скорострельной смене правительств, которые, демонстрируя свою 
неспособность  выработать эффективную  программу выхода из 
затянувшегося кризиса, мелькают метеоритами на политическом 
небосклоне Украины, не оставляя сколько-нибудь заметного следа. 
В духовной же компоненте указанная особенность выражается в 
объединении элементов прошлого и будущего, в идеологической 
полифонии, наличии практически полного политического спектра 
политических     взглядов    и     оценок,     исключая    разве    что 
монархические. 

2. Важной    особенностью    политической    культуры    украинского 
общества на нынешнем этапе его развития является отсутствие 
четко определенных приоритетов как внешней политики, так и 
внутренней. Заявляя на словах о нашем северном соседе как о 
стратегическом партнере, мы никак не можем наладить надежного 
стратегического партнерства на деле. Стремясь к полноправному 
партнерству с европейскими государствами, мы. в силу, прежде 
всего,   экономической   немощи,   нередко   вынуждены   глотать 
пилюли    бедных    родственников.    Надеясь    на    немедленное 
пополнение    бюджета,    органы    государственного   управления 
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нередко "режут" непосильными налогами предприятия, которые 
еще держатся на плаву. Отсутствие научно обоснованной 
концепции (не говоря уж о теории!) приватизации препятствует 
поиску оптимальной взаимосвязи между государственным и 
частным секторами экономики. Это, в свою очередь, сдерживает 
формирование идеологии государственного строительства, которая 
бы воспринималась если не всем народом, то, по крайней мере, 
социальными группами, объективно заинтересованными в 
поступательном развитии общества. 

3. Существенно   важной   особенностью   политической    культуры 
современного украинского общества является отсутствие четкой и 
привлекательной теории строительства украинского государства. 
Это      не     только     сдерживает     формирование      идеологии 
государственности,   которая   бы   проникала   в   массы,   готовя 
духовную   основу   для    предстоящих   преобразований,   но   и, 
стимулируя    рост   мотивов   разнонаправленных    политических 
действий, препятствует достижению общественного согласия. 

4. Наконец,    еще    об    одной    характерной    особенности    нашей 
современной    политической    культуры    -    высокой    степени 
потенциальной       конфликтности,      ставящей       под      угрозу 
национальную безопасность общества на этапе его трансформации. 

С  точки  зрения   Г.Г. Почепцова,  в  современном  украинском 
обществе существуют семь форм потенциальной конфликтности: 
1. Экономический потенциал (усиление расслоения  на богатых и 

бедных). 
2. Этнический потенциал (крымско-татарское население в Крыму, 

русское население в Украине не могут получить необходимого 
уровня распространения родного языка). 

3. Политический потенциал (ни парламент, ни политические партии 
не могут осуществлять свои вербальные "драки" в корректной 
форме, парализуя этим свою деятельность). 

4. Региональный  потенциал  (регионы требуют самостоятельности, 
которой не может предоставить им центральная власть). 

5. Демократический потенциал (ветви власти в Украине не могут 
достигнуть   взаимопонимания,   прибегая   время   от   времени   к 
конфронтационной стратегии). 

6. Трансформационный потенциал (общество переходного периода 
живет в двух системах:  отказавшись  от старой,  оно  еще  не 
построило новой, в связи с чем  из-за отсутствия  позитивных 
результатов     на     сегодня     оно     начинает     ностальгически 
всматриваться в прошлое). 
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7. Возрастной потенциал (молодежь полностью отказывается от 

моделей поведения "отцов") [8, 45]. 
При этом следует заметить, что автором названы лишь основные 

формы потенциальной конфликтности. На деле же их гораздо больше. 
Реализуясь на практике, они не только еще больше усиливают степень 
конфликтности политической культуры, но ослабляют, изнуряют 
творческий, созидательный потенциал молодого украинского общества. 

Как уже отмечалось, существующие в обществе властные 
структуры, выступая в качестве элементов политической культуры, 
обусловливают в значительной степени тип последней. Однако этим 
функции власти по отношению к политической культуре не 
исчерпываются. Она, в частности, может играть роль важного фактора 
развития, повышения уровня политической культуры. Но при этом 
следует иметь в виду, что названная функция присуща не всякой власти 
Для того, чтобы она реализовалась, власть, в свою очередь, должна с 
необходимостью отвечать одному из важнейших требований -
отражать и защищать интересы тех социальных групп и слоев, чьи 
коренные потребности совпадают с потребностями поступательного 
развития данного конкретного общества. 

Действительно, вряд ли у кого-то возникнут сомнения в том, что 
власть, отражающая интересы отдельных консервативных, 
реакционных кланов и групп, поддерживаемая ими, будет объективно 
заинтересована в повышении политической культуры трудящихся масс. 
Скорее, наоборот, в ее интересах будет держать эти массы в неведении, 
подальше от познания того реального политического процесса, 
который происходит в обществе, либо представлять его в искаженном, 
закамуфлированном виде, манипулируя таким образом общественным 
сознанием. Власть же, действительно отражающая интересы 
социальных слоев, чьи потребности объективно совпадают с 
потребностями поступательного развития общества, будет 
заинтересована в том, чтобы раскрыть этим слоям истинную картину 
политической жизни страны, вооружить их видением перспектив, 
указать пути и средства новаторского решения возникших в обществе 
проблем. 

Что же собой представляют эти слои в сегодняшней Украине? 
Прежде всего, занятые в сфере экономики работники, для которых 
заработная плата - основной, а то и единственный доход. Именно они, 
в первую очередь, заинтересованы в быстром обновлении и развитии 
материального производства нашей страны, совершенствовании 
производительных и иных общественных отношений, поскольку 
именно с такого рода переменами связан рост благосостояния их 
самих, членов их семей, близких. К ним примыкают пенсионеры, чье 
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благосостояние также зависит от указанных перемен. Сюда же тяготеет 
слой предпринимателей, бизнесменов, чей бизнес основывается на 
производстве материальных благ, всех, кто хочет жить честным 
трудом. 

Что же должна представлять власть, действительно отражающая 
и защищающая интересы указанных социальных слоев и групп? Вряд 
ли целесообразно предпринимать детальную качественную 
характеристику такого рода власти. Однако основной, сущностный 
признак ее возможно и необходимо обозначить. Это должна быть 
власть, сформированная и поддерживаемая блоком партий, чью 
социальную базу составляют классы, социальные слои и группы, 
коренные потребности которых совпадают с потребностями 
поступательного развития общества, т.е. партий социального 
прогресса. 

При каких условиях можно надеяться на результативность 
деятельности такого рода власти? 

Несомненно, что она должна опираться на строго научную 
теорию государственного строительства. Сегодня, к сожалению, такой 
теории нет. Ведь нельзя же считать ею теоретические наработки, пусть 
даже весьма интересные, которые предлагаются отдельными партиями. 
Они нередко грешат узкоклассовым подходом, гиперболизируя роль и 
значение того или иного класса, социальной группы, призывают к 
невозможному возврату к старым, уже отжившим социальным формам, 
либо усиленно пытаются насадить идеи, которые отторгаются 
практикой как неприемлемые, не воспринимаемые широкими массами. 
Необходима теория, разработка которой, во-первых, основывалась бы 
на тщательной социальной рекогносцировке, четком определении 
места нашего общества в мире, учете всех внутриобщественных 
реалий. Народ должен знать, каково внешнее окружение государства, 
кто из соседей готов прийти ему на помощь в случае необходимости, а 
кто постарается воспользоваться неудачами, чтобы за счет попавшего в 
беду соседа решить какие-то свои проблемы, какие социальные группы 
общества готовы поддержать перемены, а какие будут препятствовать 
этому, кто выиграет в результате, а кто окажется в убытке и т.д. 

Необходима, во-вторых, теория, которая бы поднималась до 
уровня новаторства. Одним из основных условий этого является 
конструктивность, умение диалектически подходить к обновлению, 
видеть в нем не только разрушение старых, отживших, тормозящих 
продвижение вперед традиций, но и рождение нового, так сказать, 
созидательную сторону. Массы должны четко знать, что конкретно, 
какие традиционные формы устарели, превратились в тормоз 
дальнейшего развития  производства,  политической, экономической, 
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духовной сфер, против чего они борются, и, в то же время, — за что, 
какие новые формы предполагают при этом утвердить и закрепить. 
Отсутствие ясности в данном вопросе, определенности и конкретности 
будет снижать уровень обновленческой, созидательной деятельности, 
сводить ее к пустопорожним разговорам. Кроме того, оно таит в себе 
опасность давать рецидивы готового сокрушить все и вся анархизма, 
либо донкихотства - войны с ветряными мельницами - трудной, 
изнуряющей, изматывающей силы, но бесполезной и бесплодной. 

При этом важно опираться как на лучшие достижения мировой 
политической культуры, так и на собственный опыт, поскольку 
бездумное перенесение чужого опыта на украинскую почву не только 
не приведет к желаемому обновлению, но может принести серьезный 
вред, последствия которого затем долго будут сказываться. 

В-третьих, необходима теория государственного строительства, 
которая аккумулировала бы в себе заряд все более теряемого нами 
социального оптимизма. Роль такого аккумулятора призван играть 
идеальный образ будущего - социально-политический идеал. Теория 
должна дать ответ на вопросы: каким быть обществу будущего; каковы 
его сущность, содержание и возможные формы проявления; какое 
место займут в нем социальные слои и группы, которые включаются в 
борьбу за его достижение; какова возможность его реализации и 
другие. 

В-четвертых, теория государственного строительства должна 
содержать основательные проработки путей и средств достижения 
социально-политического идеала. 

Как известно, все прежние теории сколько-нибудь серьезных 
преобразований общественной жизни разрабатывались сравнительно 
узким кругом идеологов-теоретиков. Причиной тому был низкий 
образовательный уровень трудящихся, уровень их политической 
культуры, а также вождистские устремления политических лидеров. 
Сегодня формируется необходимость привлечь к созданию научно 
обоснованной теории поступательного развития не только отдельных 
теоретиков, не только лучшие научные силы наиболее массовых 
партий, но и самые широкие слои трудящихся. Слов нет, задача эта 
далеко не простая. Однако ее решение как раз и может стать 
фундаментом общественного согласия, которое столь необходимо 
нашей Украине. Ведь к поиску решения проблем, имеющих 
судьбоносное значение для страны, народа Украины, будет подключен 
практически весь интеллектуальный потенциал всего общества, всех 
регионов. Кроме того, сам процесс разработки теорий поступательного 
развития общества одновременно будет в значительной степени 
выполнять  и  агитационно-пропагандистскую  функцию.   Не  только 
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члены партий, но и значительная часть беспартийных представителей 
различных социальных слоев, активно участвуя в обсуждении 
выдвигаемых идей и взглядов, будут иметь возможность быстрее и 
лучше разобраться в том, какие из них правильные и нужные. Это, в 
свою очередь, явится важным фактором материализации теорий, 
формирования идеологии государственности, основанной на теории 
поступательного развития общества. 

Развитие политической культуры, хотя и зависит в значительной 
степени от наличия теории государственного строительства, не может 
быть обеспечено только ее разработкой. Известно, что теория 
становится силой, лишь овладевая массами, когда она превращается в 
практическое сознание, т.е. в идеологию. Для этого необходима 
разработка комплексной системы политической учебы масс с 
использованием всех форм - учебных заведений (обязательный 
государственный компонент в курсах политологии и других 
обществоведческих дисциплин), соответствующих средств массовой 
информации, агитационно-пропагандистские выступления и другие. 
При этом нельзя забывать, что с помощью указанных средств можно 
решить задачу повышения политической грамотности, а не 
политической культуры. Последняя же предполагает сочетание 
политической образованности с умением разобраться в политической 
жизни, определить свое место в ней. Само же это умение может 
вырабатываться лишь посредством вовлечения масс в активную 
политическую деятельность, в социальное творчество, без чего также 
нельзя надеяться на результативность указанного типа власти, 
реформирующих и поддерживающих ее политических партий. 

Однако   это   уже   другой   вопрос,   требующий   специального 
рассмотрения. 
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П.П.  КРАМАР 
ПРО ТВОРЧЕ САМОВДОСКОНАЛЕННЯ ЛЮДСЬКОЇ 

ОСОБИСТОСТІ ТА ЙОГО СУПЕРЕЧЛИВИЙ ХАРАКТЕР 

Активність окремої людини, що спрямовується нею 
безпосередньо на свій власний розвиток, отримала зазвичай назву 
самовиховання. 

Правда, знаходяться і такі автори, які вважають, що поняття 
"самовиховання" є не зовсім коректним. На тій, зокрема, підставі, що 
ефективно виховувати, говорять вони, можна лише, так би мовити, 
ззовні, тобто одну людину з боку іншої. Самовиховання ж немов би 
нагадує їм того літературного героя (барона Мюнхгаузена), котрий 
намагався досить самовпевнено витягнути самого себе з багнища за 
власне волосся [1, 334]. А подібна витівка, ясна річ, можлива лише у 
творчій уяві митця, а не в реальній дійсності. 

Що ж, можливо, поняття "самовиховання" і насправді не зовсім 
вдало виражає здатність особи робити саму себе безпосереднім 
предметом цілеспрямованого формування і розвитку. Але в наявності 
самої такої здатності сумніватися все ж таки не доводиться, 
безвідносно того, чи назвемо ми його самовихованням, а чи якось 
інакше - самоформуванням, самовдосконаленням тощо. Ось ця людська 
здатність самовдосконалюватись, до речі, теж має широке висвітлення 
у вітчизняній і світовій культурі. Досить згадати у зв'язку з цим хоча б 
відомі "Сповіді" А.Августина, Ж.-Ж. Руссо, Л.М.Толстого. 

Отже, у зазначеному сенсі та з врахуванням деяких додаткових 
застережень (наприклад, потребу враховувати вікові особливості 
розвитку людини в онтогенезі) поняття "самовиховання" має право на 
існування. Воно містить у собі своєрідне пояснювальне і евристичне 
навантаження, і тому спроможне у дійсності виконувати притаманні 
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тільки йому функції - як в теоретичному дослідженні актуальних 
проблем виховання, так і в практиці навчально-виховної роботи. Тим 
самим воно суттєво доповнює і конкретизує зміст і функції самого 
поняття "виховання". 

Дійсно, поняттям "виховання" різні автори підкреслюють, як 
правило, переважно зовнішній виховний вплив на вихованця. Але ж 
одного такого впливу виявляється зовсім ще недостатньо для цілісного 
формування людини, особливо ж коли воно зводиться тільки-но до 
простого зверхнього повчання і примусу. Бо тоді вихованець береться, 
головним чином (а то і виключно), всього-навсього лише як пасивний 
сприймач певних виховничих процедур (частково силових) ззовні - з 
боку сім’ї, школи, трудового колективу тощо. Але при цьому 
недооцінюється та суттєва обставина, що він одночасно виступає і як 
суб'єкт, володар свідомості і волі, тобто є особливий "суб'єкт-об'єкт" 
складного, багатогранного людиноформуючого процесу. Він має змогу 
залучати власну активність для свого творчого самовдосконалювання. 
Ну, а як може, то й повинен займатися цією важливою справою. Без 
жорстких вимог до самого себе і свого творчого зростання один лише 
зовнішній виховний вплив буде мати значною мірою пасивно-
споглядальний і споживацький характер. І тоді вихованець може 
розмірковувати приблизно таким чином: "Ну, і виховуйте мене, якщо у 
вас є таке бажання, а я сам буду спостерігати, що з того вийде..." Така 
стороння позиція неодмінно буде провокувати його на байдуже, 
інфантильне ставлення до формування своїх особистих 
соціокультурних якостей. "Необхідно рішуче боротися, - зазначав з 
цього приводу Л.М.Коган, - із утриманськими тенденціями у 
вихованні, згідно яких вихователь повністю відповідає за поведінку і 
вчинки вихованця" [2, 249]. 

Слід враховувати, що лише шляхом власної активної 
зацікавленості окремий індивід може сформувати у собі, в кінцевому 
підсумку, чітку самосвідомість, ідейну переконаність, моральні життєві 
імперативи, духовні смисложиттєві потреби, принципові світоглядні 
настанови та деякі інші свої соціокультурні властивості. 

Звичайно, проходячи різні стадії соціалізації після свого 
фізичного народження, безпосередньо втягуючись у наявну систему 
суспільних відносин, індивід і об'єктивно, немов би самоплином, тобто 
вже самим суспільним середовищем певною мірою формується як 
людська особистість. До того ж цьому процесові значно сприяє і 
цілеспрямована виховна робота з боку різних суспільних структур, 
установ і закладів. Більш того, подібна робота є базовою у всьому 
виховничому комплексі. В тому сенсі, що саме суспільство (і його 
складові чинники, починаючи з сім'ї) володіє накопиченим історико- 
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культурним досвідом виховання, включаючи: 1) наявність 
багатоманітних освітньо-виховних форм, методів, правил, заходів (як 
треба виховувати); 2) наявність світоглядних концепцій, морально-
етичних норм, художньо-естетичних смаків, наукових знань, 
мистецьких надбань тощо (що треба виховувати). Тим самим 
суспільство зумовлює загальне спрямування, зміст, цілі і завдання 
виховання. 

І все ж таки цей процес здійснюється набагато ефективніше тоді, 
коли водночас відбувається зустрічний рух конкретного індивіда в 
напрямку самоформування, активного саморозвитку, тобто коли він 
самого себе робить (усвідомлено, чи ні) предметом творчого 
самовдосконалення. При чому останнє розуміється не як протилежність 
зовнішньому виховному впливові, тим більше не якимось дійовим 
супротивом йому (чи несуттєвим, зайвим доповненням до нього), а 
вагомою складовою ланкою виховної роботи в цілому. В їх 
органічному, гармонійному поєднанні та системному відношенні 
"виховання - самовиховання". ,. 

Це означає, що виховну роботу треба будувати значною мірою 
таким чином, щоб вона виробляла в індивіда зацікавлену цільову 
настанову - психологічну, світоглядну, загальнокультурну - на його 
змістовний саморозвиток; стимулювала його власну потребу 
постійного самовдосконалення. Мова йде, зокрема, про вміння 
трансформувати зовнішні виховні суспільні засоби у внутрішні 
індивідуальні наміри і бажання творчого самозростання. Регулюючи 
цим процесом таким чином, щоб суспільно необхідні вимоги до особи 
ставали власною потребою її добровільного (без стороннього 
примушення) дієвого самоздійснення. 

Суб'єктивною передумовою особистісного самовдосконалення є 
здатність індивіда до свого самоусвідомлення та самопізнання, тобто 
його вміння ставати в теоретичне відношення до самого себе, подумки 
роздвоювати себе на "суб'єкт-об'єкт", розглядати себе немов би ззовні, з 
позицій іншого суб'єкта (іншого "Я"), здійснювати розумову рефлексію 
над собою і своїми можливостями, здібностями, потребами, діями та 
поведінкою. Формуючись як особистість в конкретному 
соціокультурному середовищі, індивід навчається свідомо ставитися не 
тільки до зовнішнього світу, але й до самого себе, своєї 
життєдіяльності, виявляти і реально оцінювати свої творчі сили і 
обдарування. Більш того, він здатен робити предметом пізнання, 
осмислення не лише своє наявне суще буття (існування), але й свої ще 
не реалізовані потенційні можливості і, виходячи з цього, подумки 
прогнозувати - хоча б у загальних, але все ж таки суттєвих рисах - свій 
подальший     вірогідний     життєвий     шлях,     розробляти     свою 
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смисложиттєву програму на перспективу. З тим, щоб потім плідно 
працювати над її успішним виконанням, долаючи з часом простір між 
своїм сущим буттям і належним, тобто таким, що повинен бути, як 
простір свого змістовного зростання, орієнтуючись на позитивні 
людиноформуючі цінності та ідеали. 

Духовно-теоретичною основою подібного зростання конкретної 
особи є, зокрема, її певні світоглядні уявлення про людину взагалі, про 
її природу і сутність, про сенс її існування, про сенс і спрямованість 
людської історії в цілому, про загальнолюдські культурні цінності і 
смисложиттєві пріоритети тощо. Усвідомлюючись і перетворюючись у 
глибокі внутрішні переконання, ці і подібні їм уявлення виступають 
спонукаючими мотивами і стимулами подальшого самовдосконалення. 

Але тут одного лише рефлексивного самопізнання видається ще 
зовсім не досить. Обмежуватись тільки-но теоретичним відношенням 
до себе - значить заздалегідь прирікати себе на пасивне 
самоспоглядання. А надмірно споглядальницьке відношення до себе, в 
свою чергу, нерідко породжує досить песимістичні погляди на життя 
взагалі. І це зрозуміло, адже подібне життя не наповнюється глибоким 
практичним змістом. І тоді конкретна особа усвідомлює з часом, що 
вона живе нетворчим і, отже, на жаль, несправжнім життям; з 
прикрістю і тугою говорить про "час своїх втрачених можливостей", 
про "марно згаяний час", про те, що життя проживається нею "не так, 
як потрібно було б" тощо. Настає свого роду драматична 
смисложиттєва криза, сум'ятлива душевна нерівновага і психологічний 
дискомфорт. Звичайно, життєва драма - то ще не обов'язково трагедія. 
Але ж можлива і трагедія, якщо, наприклад, індивід дає вкрай 
негативну відповідь на граничне смисложиттєве запитання стосовно 
власного життя - "бути чи не бути" (жити чи не жити). 

Ось чому теоретико-рефлексивне ставлення до себе обов'язково 
повинно доповнюватися духовно-практичним відношенням, яке 
включає в себе, окрім іншого, самооцінку, самокритичність, 
невдоволеність досягнутим рівнем свого існування, внутрішню потребу 
активно працювати над собою і своїм зростанням, "переробляти" себе 
та інше. Тут буває важливо чітко усвідомлювати ось цю існуючу 
суперечливу невідповідність між своїм існуючим і належним буттям, 
яка (суперечність) сама здатна детермінувати подальше цілеспрямоване 
самовдосконалення через актуалізацію потенційних можливостей свого 
розвитку, орієнтуючись на певні смисложиттєві цінності. 

Неабияку роль у цій справі має відігравати воля (сила волі) 
індивіда, що керується розумними цілями. Завдяки волі він може 
здійснювати належний самоконтроль, укріплювати свою дисципліну, 
яка потрібна, в першу чергу, для того, щоб адаптуватись до існуючої в 
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суспільстві культури, оволодіти накопиченим історичним досвідом, 
виробленими в суспільстві нормами поведінки, і, таким чином, 
сформувати в собі загальнородові сутнісні якості. Вольова 
самодисципліна включає в себе, ясна річ, і певною мірою 
самопримушення, яке дещо обмежує окремі людські спонукання, але ж, 
водночас, і допомагає виховувати працелюбність, фахову майстерність, 
високу професійність. А це є необхідною передумовою формування 
вільної і творчої індивідуальності. Так завдяки силі волі особа узгоджує 
свої вчинки із суспільно-історичною необхідністю і, таким чином, 
отримує свободу (сила волі перетворюється на свободу волі), 
включаючи і свободу вибору цільових спрямувань свого подальшого 
розвитку. Особистісна свобода є неодмінною умовою творчого 
самовдосконалення. 

Людська особистість не є простою модифікацією (модусом) 
суспільства як цілісного утворення: це відносно самостійна 
індивідуальність, спроможна вільно обирати оптимальний варіант 
свого зростання та ставати самобутнім і певною мірою неповторним 
суб'єктом культуротворчого процесу. В цьому сенсі рух до 
самовдосконалення можна розглядати як особливий різновид 
діяльності (самодіяльності), що спрямовується безпосередньо на 
розвиток самого суб'єкта цієї діяльності і тому виступає дійсно само-
творчістю як творення індивідом себе гармонійно розвиненою 
особистістю, що здатна подолати вищі щаблі національної та світової 
культури. Цей процес ще іноді називають самоідентифікацією, 
"шляхом до себе" (Р.Бультман), маючи на увазі максимальний розвиток 
особою своїх потенційних можливостей в напрямку досягнення 
оптимальної власної автентичності. 

Ось цей потяг до творчого саморозвитку повинен розпочинатися, 
безумовно, ще в ранньому дитинстві. В ході виховання дорослі 
зобов'язані, керуючись відповідним теоретичним знанням та 
практичним педагогічним досвідом, зацікавити дитину формувати її 
внутрішню потребу творчого зростання [3, 48]. Вже з малих років 
дитина мусить звикати до самодисципліни, самоорганізації, що є 
необхідною умовою соціокультурного самовдосконалення; в тому 
числі вміти (і могти) заставити себе долати свою недосконалість, 
існуючі недоліки, погані звички тощо. 

Це стосується і формування її творчих здібностей. Важливо 
виявити у неї природні психофізіологічні нахили та задатки і 
цілеспрямовано зорієнтувати їх розвиток у відповідні соціокультурні 
здібності для того, щоб у перспективі вона і самостійно мала змогу 
творчо реалізувати себе в певній сфері суспільно корисної діяльності. 
Закономірним етапом у цьому процесі є становлення дитячої міфо- 
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поетичної (казкової") свідомості, здатної не лише пасивно сприймати 
деяку готову інформацію ззовні, а й формувати нові словоутворення та 
образи (свого роду дитяча образотворча діяльність). У практичному ж 
відношенні їй відповідає дитяча гра. Вона має важливе самостійне 
людиноформуюче значення. Зокрема, за її допомогою дитина 
залучається (і підіймається!), нехай навіть побічно і опосередковано, до 
світу дорослих, оволодіває смисловим змістом людської культури, 
формує свої творчі здатності, здійснює первинний вибір майбутньої 
(дорослої, справжньої") професійної діяльності, яка б відповідала її 
здібностям. (Це питання досить ґрунтовно досліджується, зокрема, в 
працях відомого російського психолога Д.Б.Ельконіна).  

Слід підкреслити при цьому, що самопізнання, а тим більше 
самовдосконалення - інтелектуальне, моральне, естетичне та інше -
зовсім не означає інтроверсивне замикання особистості в собі чи то 
підкреслену самоізоляцію і цілковите самоспоглядання 
("самокопання"). Воно не є зверненням тільки-но до самого себе, свого 
внутрішнього "я" при одночасному повному абстрагуванні від 
зовнішнього світу. Подібна надмірна самоізоляція, якщо вона має 
місце, означає фактично саморозпад людської особистості, її 
свідомості, (що, до речі, підтверджується і сучасними 
психофізіологічними даними), особливо коли вона мотивується 
егоїстичними, своєкорисливими, вузькопрагматичними намірами [4, 
77]. 

Насправді ж звернення до себе повинне бути поєднанням 
інтенційної спрямованості й активної орієнтації на зовнішній світ -
природний, соціальний, культурно-історичний. Так, наприклад, 
самопізнання опосередковане пізнанням зовнішньої дійсності 
(включаючи і пізнання іншої людини, що відбувається в творчому 
діалозі); вільне самоствердження можливе (і має сенс) лише в 
суспільстві; цільове самовдосконалення здійснюється одночасно із 
вдосконаленням зовнішнього середовища (а не поза ним). Скажімо, 
формування і розвиток індивідуальних творчих здібностей відбувається 
як шляхом розпредметнення й оволодіння наявною в суспільстві 
культурою (в тому числі діяльнісним історичним досвідом), так і 
шляхом опредметнення своїх власних сутнісних сил і здатностей в 
самостійно створювані культурні цінності. Творення завжди являється 
виходом людини за межі свого наявного існування, свого сущого "я". 
Це або інтроверсивне, внутрішнє самозростання, або ж екстраверсивна, 
інтенційна спрямованість на оновлення і збагачення зовнішнього 
середовища [5, 310], тому що кожна свідома людина постійно 
знаходиться у відповідній системі світовідносних зв'язків - з природою, 
суспільством, історією, культурою, цивілізацією, певною соціальною 
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групою, іншою конкретною людиною (безпосередньо, або в 
опосередкованій формі). І кожне з таких відношень, до речі, може 
супроводжуватися досить суперечливими світовідносними колізіями, 
що потребують спеціального поглибленого дослідження. 

Треба мати на увазі  і  ту обставину,  що творче 
самовдосконалення людської особистості і творче освоєння нею 
позаособистісних явищ буття - то не суттєво різні, а тим більше 
протилежні і взаємно виключаючі процеси. Ні, якраз навпаки, вони є 
(можуть бути і повинні бути) взаємопов'язані та взаємно зумовлені 
процеси. Більше того, можна певною мірою стверджувати, що вони 
являють собою єдиний (двоєдиний) взаємопроникаючий процес, у 
якому здійснюється одночасно і творче освоєння навколишньої 
дійсності, і особистісне безпосереднє життєтворення, причому одне за 
допомогою іншого (а не всупереч йому). Творче ставлення людини до 
самої себе опосередковане таким же її відношенням до зовнішнього 
світу, а от творче відношення до світу, в свою чергу, здійснюється в 
контексті її власного самовизначення і самоствердження в цьому ж 
таки світі [6, 94]. 

Отже, виходить так, що життя людини в її сутнісному вимірі є 
творчість, життя як творчість (життєтворчість), творче 
життєздійснення. Творчо виявляючи себе в досить різних життєвих 
ситуаціях, особа в кінцевому підсумку творить саме своє життя, свою 
життєву біографію. За своїм сутнісним змістом і смисловому 
навантаженню особистісне життя видається навіть тотожнім творчості, 
коли "життя і творчість - єдині суть" [М.Горький], у даному випадку 
особа має право заявити: творю, отже, існую, бо володію повнотою 
свого буття, можливістю змістовного життєздійснення, свободою 
саморозвитку і адекватної реалізації родової соціально-діяльнісної 
сутності в своєму індивідуальному житті. Людина за її сутністю є 
істотою творчою (Homo creator). 

Творче самовдосконалення при цьому має бути гармонійним, 
співрозмірним, універсальним, що й відображено поняттям 
"гармонійний, всебічний розвиток особистості". Щоправда, 
розвиненість тут слід розглядати не стільки в статичній площині, тобто 
як немов би вже розвинена особа у всіх відношеннях на даний 
проміжок часу, скільки в динамічній площині, тобто як таку, що 
постійно розвивається, творчо збагачується і цьому розвиткові немає 
принципових меж (кінцевої ланки), принаймні в соціокультурному, 
духовному вимірі. Але є бажання і прагнення все ж таки досягнути 
відносної повноти і цілісності свого існування через постійне 
"сублімативне самотрансцендування, тобто через вихід за наявні межі 
себе як сущого на даний відрізок часу, коли всі значимі прояви 
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саморозвитку беруться в їх системному поєднанні, синтезуються і 
фокусуються в творчій самодіяльності, спрямованій як на власне 
самовдосконалення, так і на вдосконалення навколишнього середовища 
[7, 240]. 

Якщо діяльність є дійсно творчою, в повному і адекватному 
розумінні цього поняття, то вона має цілісний характер реалізації, і 
тому, здійснюючись навіть в окремій формі прояву (фах, професія), 
вона не видається неповноцінною і не робить людину однобічною, бо є 
втіленням різних сутнісних сил і здібностей - інтелектуально-
розумових, моральних, художньо-естетичних. Вона здійснюється не 
тільки і не стільки заради якоїсь там прагматичної чи егоїстичної 
користі, а за мірками істини, добра, справедливості, правди і краси. Але 
саме це і означає, що плідне здійснення такої діяльності вимагає 
цілісного, гармонійно розвиненого суб'єкта, бо творчість у будь-якій 
сфері діяльності являється інтегрованим проявом різних сутнісних сил і 
здатностей в їх органічному поєднанні. Творча самодіяльність - це, 
образно кажучи, внутрішнє світло окремої людини, яке світить тим 
яскравіше, чим богатіша вона в культурно-духовному плані. Живиться 
це світло наявними в суспільстві соціокультурними цінностями та 
сукупним історичним досвідом, а от реалізується - в нових 
особистісних культурних звершеннях. Виходить так, що формування 
загальної культури особи сприяє розвиткові її творчих здібностей, а 
практична реалізація цих здібностей, в свою чергу, стимулює 
формування у неї інших суспільних і культурних якостей. 

Необхідно спеціально підкреслити, що принципова 
спрямованість особи на свою продуктивну самореалізацію сприяє 
запобіганню чи подоланню - і в цьому також вбачається досить 
важлива роль творчості - багатьох негативних людських проявів. 
Таких, наприклад, як споживацька психологія, пасивна життєва 
позиція, хуліганство тощо. І це цілком зрозуміло. Адже якщо не 
сформовані високі соціокультурні потреби, в першу чергу, потреба в 
самій творчій самодіяльності, в творчому зростанні, то на передній 
план обов'язково висуваються інші потреби, в тому числі і 
деформовані, задоволення яких індивід вважає навіть самоціллю, 
засобом (хоча б таким-от чином) ствердитись у суспільстві (а чи бодай у 
власних очах). У результаті в його свідомості може скластись 
помилкове, спотворене уявлення про людські цінності та їх 
пріоритетність, про соціальне призначення людської діяльності, про 
сенс самого людського життя взагалі. 

Творча самодіяльність же, особливо якщо вона мотивується 
високими цілями, культивує різні людські потреби, де визначальною є 
потреба в ній самій як спосіб вільної самореалізації суб'єкта, його 
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самоствердження в світі. Така діяльність захоплює людину, змушує 
концентрувати увагу на своєму зростанні, змістовно використовувати 
час свого життя, орієнтуватися на виробниче, а не споживацьке, 
будівниче, а не споглядальне, новаційне, а не рутинне ставлення до 
своєї життєдіяльності. Саме в творчості і за допомогою її індивід 
здатен досягати високої міри самоідентифікації та автентичності, тобто 
робити самого себе тим, ким він хоче, може і повинен бути, 
усвідомлюючи особисту відповідальність за своє змістовне 
вдосконалення. 

Визнання за людиною її творчої родової сутності, її сутнісної 
здатності до творчого самовдосконалення слід розглядати, в першу 
чергу, як об'єктивну констатацію факту, тобто в онтологічному аспекті, 
як суттєву властивість людського буття (існування) взагалі, ще до 
всіляких там її (творчості) оцінок і суб'єктивного (упередженого чи ні) 
ставлення до неї. Коли ж бо розглядати творчість в аксіологічному 
аспекті і давати їй оцінку при цьому, то з’ясується, що така оцінка буде 
зовсім неоднозначною. І це відбувається зовсім не випадково; адже 
реально здійснювана творча діяльність має досить суперечливий, навіть 
амбівалентний (двоїстий) прояв як вираз суперечливої сутності самої 
людини, суб'єкта творчості. Ось чому вона і може отримувати досить 
різні оцінки. 

Взяти для прикладу хоча б ту обставину, що здійснювана 
окремою людиною творча діяльність сама по собі ще не може 
автоматично гарантувати їй досягнення тільки-но повноти людського 
щастя і суцільної радості буття, а тим більше - безтурботливого 
самозаспокоєння і цілковитої душевної рівноваги, продукувати самі 
лише позитивні емоції. Ні, навпаки, нерідко відбувається досить 
суперечливе, з різних причин, драматичне (і трагічне навіть) 
суб'єктивне сприйняття творчості тією особою, яка її здійснює. 

І це цілком зрозуміло. Адже творча діяльність реалізується через 
виникнення і розв'язання різних протиріч, включаючи протиріччя між 
усталеними традиціями і новаторством, між апробованими, схваленими 
суспільною думкою нормами (канонами, правилами) і оригінальними 
авторськими діями та вчинками, між загальновизнаними культурними 
надбаннями (цінностями) і ще не визнаними власними новаційними 
здобутками, між зовнішньою суспільною оцінкою і власною 
самооцінкою своїх дій, між суб'єктивними творчими задумами і 
об'єктивованими результатами тощо. 

Як бачимо, існує цілий набір різних протиріч, які треба 
вирішувати людині на шляху її творчого самоздійснення. Вона нерідко 
змушена балансувати на грані великого ризику, значної невизначеності, 
підвищеної відповідальності за результати своїх нестандартних рішень 
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і дій. Як істота творча вона змушена ставати, окрім іншого, в критичне 
відношення до існуючих в суспільстві порядків, чим викликає 
незадоволення до себе з боку їх апологетичних захисників і 
конформістів, з іншого боку, ще не відомі результати і наслідки 
діяльності та те, як їх будуть сприймати й оцінювати інші люди в 
суспільстві. 

І все ж таки, оскільки творчість є (за визначенням) сутнісною 
властивістю родової людини як біосоціальної істоти, особливою 
формою її активності, визначальним способом її існування і 
самоствердження в світі, то це, по суті, означає, що людина об'єктивно, 
вже самим фактом свого існування немов би, говорячи словами 
Ж.П.Сартра, "приречена" вільно творити, творчо ставитися до 
зовнішнього світу і самої себе. Коли ж бо вона ще й чітко усвідомлює 
ось цю людську здатність, тоді творчість виступає способом 
цілеспрямованого конституювання нею своєї долі в особистісних 
надіях і сподіваннях всупереч будь-яким труднощам, суперечностям, 
перепонам. Більш того, оті перепони можуть і самі значною мірою 
спонукати ще наполегливіше спрямовувати свою творчу енергію на їх 
успішне подолання. І все це, незважаючи навіть на ту суттєву 
обставину, що подібне подолання може супроводжуватись заздалегідь 
прогнозованими (з боку суб'єкта творчості), різного ґатунку 
драматичними життєвими колізіями. 
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С.Л. КАТАЄВ 
СОЦІОКУЛЬТУРНА ПОСТМОДЕРНІЗАЦІЯ 

Постмодернізація - термін, що умовно позначає сучасний етап 
розвитку суспільства, коли завдання модернізації в цілому виконане. 
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Існує точка зору, яку поділяє й автор даної роботи, що в нашому 

суспільстві вирішуються завдання відразу декількох історичних 
періодів, уключаючи модернізацію і постмодернізацію. Відбувається як 
би заповзання одного етапу на другий, здійснюється "збігання" 
розвитку основних тенденцій [1]. 

Не розв'язавши усіх проблем модернізації, країна, проте, у 
певних аспектах перейшла до вирішення задач постмодернізації. 
Відбувається дифузія західних досягнень у наше суспільство. 
Наприклад, купуються західні комп'ютери й інші компоненти сучасної 
техніки і технології, використовуються результати західного масового 
виробництва, населення користується продукцією, виробленою в 
західних країнах. Розвиваються інформаційні технології, зростає роль 
знання в суспільстві, здійснюється комп'ютеризація виробництва, 
побуту, інформаційного обміну. Значна частина населення за типом 
ментальності відповідає ознакам постмодернізації. 

Відоме положення про одночасність змін у взаємопов'язаних 
сферах, наприклад, економічній свідомості й економічному 
поводженні, в умовах нашого суспільства порушується у вигляді 
нерівномірності і наявності дифузійних процесів. Засоби масової 
інформації, сучасна освіта, різноманітні форми допомоги розвинутих 
держав у галузі інформації та інше - створюють умови для 
випередження соціокультурної сфери у деяких її проявах стосовно 
економіки і політики. 

Історичні обставини такі, що завдання модернізації і 
постмодернізації вирішуються частково, тобто несприятливим для 
суспільства шляхом. Все ж трансформація суспільства дозволяє нашій 
країні розвиватися у фарватері західної цивілізації. 

У суспільстві, що трансформується, немає стійких співвідношень 
між елементами, тому наслідки змін передбачати практично 
неможливо, отже, зростає ризик помилок. Зміни в процесі 
трансформації можуть бути описані в рамках теорії хаосу, а не 
упорядкованої системи. Тип каузальності соціальних явищ у 
суспільстві, що трансформується, інший, ніж у стабільному. У 
суспільстві можливий парадокс, при якому динаміка може не 
супроводжуватися змінами. Однією з ознак кризи, що переживає 
українське суспільство, і є відсутність змін на тлі хаотичного 
безплідного динамізму. Паралельно формуються нові утворення зі 
складною структурою. Виробляється нова знакова система, інша 
парадигма, що прагне спрямувати розвиток в іншому напрямку, 
переструктурувати ситуацію. На створення нового стилю витрачається 
багато енергії, що породжує певну міру хаосу. Новий порядок 
поступово вибудовується з хаосу. Джерелом цього процесу є новий 
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спосіб існування. Труднощі визначення цих процесів у тому, що вони 
охоплюють не все суспільство. Суспільство, що трансформується, живе 
одночасно за різними парадигмами. 

Наявність ознак соціокультурної трансформації, тобто поява 
нових моделей мислення і соціальних відносин свідчить про 
необхідність переходу до вирішення завдань наступного періоду, що 
можна умовно назвати " постмодернізацією ". 

Згідно думки Тоффлера, в цей час відбувається трансформація 
влади [2]. Основу влади починає складати не сила і багатства, а знання, 
інформація. Якщо раніше існувала монополія професіоналів на знання, 
то зараз посилюється роль масового " утримувача" знань. Завдяки 
поширенню інформаційних технологій не тільки інтелектуальна еліта, 
але й значні маси людей мають у своєму розпорядженні можливості 
використовувати знання для фахової роботи й інших цілей. 

Вирішальна роль знань та інформації як джерела влади, згідно 
Тоффлера, є характеристикою "третьої хвилі". З " першою хвилею" у 
доіндустріальну епоху пов'язувалося вирішальне значення " сили" як 
джерела влади. В індустріальну епоху акцент в ієрархії джерел влади 
переноситься на багатство. У процесі ж постмодернізації глибинною 
опорою влади стають культурологічні чинники, насамперед, 
інформація і знання. 

Постмодернізація змінює предмет і засіб праці. Праця із засобу 
створення речей все більшою мірою означає соціальний взаємовплив 
людей і її вплив на інформацію. Ці особливості змінюють відносини 
між людьми і способи впливу на них. Якщо сила або загроза її 
застосування здатні лише на грубий вплив, це означає нерозвиненість 
мотивів діяльності. Влада в цьому випадку примітивна і не може 
регулювати складні соціальні й економічні явища. 

Влада, що засновується на багатстві і грошах, має у своєму 
розпорядженні більш широкі можливості в мотивації на працю, але все 
ж не може задовольняти сучасні вимоги до соціальних відносин. 

Вища якість властива знанням як вирішальному чиннику 
функціонування влади. Вони дозволяють досягти цілей, мінімально 
витрачаючи ресурси влади, і переконати людей у їхній особистій 
прихильності до цих цілей, перетворити супротивників на 
співпрацівників. 

Знання задають нові принципи класифікації країн у залежності 
від масштабів інформаційних технологій. Найбільш розвинуті країни 
володіють, за термінологією Тоффлера, супер-символічною 
економікою. Важливою умовою її нормального функціонування є 
дотримання вимог демократії, свободи і прав людини. 
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Постмодернізація, як і модернізація, проходить у нашій країні по-

варварськи, через страждання, позбавлення людей, шляхом 
безцеремонної зневаги правами людини на гідне існування. 
Модернізація здійснювалася за допомогою позаекономічного 
примушення, руками зеків-невільників, колгоспників-кріпаків, 
підневільних робітників і вчених у шаражках під страхом смерті. 
Постмодернізація здійснюється за допомогою економічного 
примушення. Закриття підприємств зі старою технологією, вимушене 
переструктурування промисловості через економічну неможливість 
продовжувати виробництво і більшість інших економічних причин 
примушують вирішувати задачі постмодернізації. Замінити старі 
технології шляхом еволюційного безболісного переходу до нових у 
рамках існуючої соціальної організації виявилося неможливим. Перехід 
до більш високих технологій, до нової якості життя здійснюється, як і 
раніше, тотальною руйнацією і потім уже побудовою нового. Така 
руйнація супроводжується різким погіршенням становища людей, 
втратою життєвих орієнтирів, особливо в тих соціальних верствах, які 
надмірно були пов'язані з колишньою технологічною основою і не 
можуть перейти на шлях трансформації. Але відродити застарілі 
способи соціальної організації неможливо. Які б політичні сили до 
влади не прийшли, логіка процесів трансформації змушує діяти за 
законами історії. Будь-яка влада, з більшою або меншою 
наполегливістю, буде змушена докладати зусиль для відновлення 
технологій, для створення умов нового способу життя, задоволення 
нового рівня потреб. Проте, нові технології вимагають нових 
соціальних відносин. Особиста зацікавленість у якості виробів і послуг, 
у рентабельності виробництва можлива тільки в умовах оновлених 
соціальних відносин. 

Постмодернізація ставить проблему продукування знань, 
інформації. Це відчувають люди і відгукуються різким підвищенням 
інтересу до навчання, що, в свою чергу, підвищує престиж освіти, 
прагненням до оволодіння спеціальними навичками, пов'язаними із 
сучасними інформаційними технологіями. Престиж професій також 
указує на постмодернізаційниий характер потреб. Із керування 
машинами акцент переноситься на керування людьми. Не дивно, що 
одними з найпопулярніших стають професії менеджера, юриста, 
економіста. 

Іншою рисою постмодернізації є глобалістська свідомість, вихід 
за національні рамки в області інформаційного обміну. Ознак цього 
явища багато: поширення мережі "Інтернету" й інших інформаційних 
мереж, поява безлічі факультетів і спеціальностей з інформаційних 
технологій, велика кількість літератури з цих проблем. 
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Як правило, у літературі розрізняють явище постмодернізму в 

мистецтві і постмодернізм як стадію розвитку сучасного суспільства. 
Але в соціології культури в самому понятті "культура" відбувається 
синтез соціальної та символічної культури (мистецтва). Постмодернізм 
у рамках соціології культури може бути розглянутий паралельно й 
однопорядково як характеристика суспільства і мистецтва. Саме 
мистецтво має культурно-історичний, соціальний вимір. Тому виникає 
спокуса знайти точки дотику, загальне в тлумаченні постмодернізму 
соціологічного й естетичного. 

Естетична та соціологічна тотожність постмодернізації 
виявляється в пісні. Сучасний виконавець співає про життя, яким він 
живе і яке він бачить, в постмодерністській формі. Постмодерністській 
зміст передається в постмодерністській формі. Мова йде про найбільш 
адекватну для сучасності пісню - рок-пісню. Інша справа, що 
постмодернізм у культурі особистості і реалії життя держав із 
неорганічною модернізацією вступають у суперечність. 

З погляду класичної, традиційної ментальності, постмодернізм -
це мерзотний час, що руйнує особистість і позбавляє суспільство 
внутрішнього ядра, а людину - усталеності. 

Трагічна сутність нашого часу в тотальній невідповідності 
об'єктивних умов життєдіяльності і ментальності значної частини 
суспільства. 

Отже, теорія трансформації найбільш адекватно здатна описати 
сутність процесів, що відбуваються в українському суспільстві. Вона є 
більш загальною стосовно різноманітних концепцій модернізації, 
неомодернізації, постмодернізації тощо. 

Сполучення раціоналізму й ірраціоналізму стає типовою рисою 
суспільства в період трансформації. Моменти абсурду, хаосу, зміна 
оцінки позитивного сенсу життя стають характерними рисами 
суспільства і породжують новий тип особистості. Не тільки 
суспільство, але й особистість піддається трансформаційним змінам. 
Для одних це трагедія, що викликає відчуття життєвого краху, для 
інших - природний стан у звичному середовищі, що відповідає 
потребам і інтересам. Криза стає перманентною характеристикою 
суспільства й особистості. Але це не безвихідь, а спосіб пристосування 
до умов існування, що змінюються. 
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Л.Д. КРИВЕГА 

"СОЦИАЛЬНЫЙ САМОСТРОЙ" КАК ПРОБЛЕМА 
ПЕРЕХОДНОГО ОБЩЕСТВА 

Постсоветский человек столкнулся с тем, что динамично 
протекающие социальные процессы неузнаваемо преобразили его 
жизнь. Она стала многоликой, лишенной былой предсказуемости и 
спокойного размеренного течения. Взорванная стабильность прежнего 
положения обернулась долгим, продолжающимся по сей день поиском 
нового пути и нового идеала. Советский человек лучше знал, к чему 
конкретно он стремился, нежели его последователь - постсоветский 
человек. В образовавшемся выборе между сомнительной ясностью и 
определенной туманностью постсоветский человек отдает 
предпочтение тем социальным моделям, которые решают его 
жизненные проблемы и открывают перед ним перспективу 
востребованности его потенциала обществом. 

В постсоветском пространстве человек видит, что протестовать 
уже можно, а в срок получать деньги еще нельзя, и у него создается 
впечатление, будто одно достигается за счет другого. И делает 
логически правильный вывод: если бы было меньше демократии, то 
вовремя бы платили зарплату. Экономические просчеты и 
злоупотребления чиновников в глазах постсоветского человека 
бросают тень на демократию как новый принцип организации социума. 
В его восприятии мира стало меньше романтики, больше прагматизма. 
Несовпадение интересов общества и личности, не понимающей логику 
социальных реформ, которые не дают ей сиюминутных ощутимых 
результатов, ведет к появлению феномена "социального самостроя". 
Люди все более уходят с головой в свои дела и заботы. Позитивный, с 
одной стороны, этот процесс сейчас является следствием 
отрешенности, общей усталости от социальной неопределенности и 
неэффективности усилий по реформированию общества. "Социальный 
самострой" - это ответ на трудности трансформации общества, 
отнимающей слишком много сил в борьбе за выживание, это ответ на 
естественную потребность человека жить не только для страны и 
народа, но прежде всего для своих близких, для себя самого. Но 
просматриваются и другие мотивы "социального самостроя" -
понимание новых реалий и новых возможностей, желание 
существовать в ином режиме, попытавшись в этой пока не очень 
устроенной жизни полагаться, прежде, всего на свои собственные 
силы. Меняется образ мира, ранее понимаемый как целостный, 
закономерный, определявший судьбу и труд, мысль и чувство 
отдельного человека. Умонастроение постсоветского человека 
отражает     распад     относительного     единства     индивидуального 
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существования и общественного целого. Постсоветская личность по-
разному переживает свое расхождение с обществом: от удивления и 
радости до трагедии и безысходности. Но усиливающийся процесс 
"атомизации" общества не привел постсоветского человека к 
восприятию себя как постороннего всякой социальной системе, 
постсоветская личность не утверждает себя через полный и 
абсолютный отрыв от общественного целого и нравственной системы. 
Но все яснее проявляется процесс, когда индивидуальное сознание все 
чаще мыслит свое социальное бытие в своей особости. Усиливается 
противоречие мира повседневного существования человека, его быта, 
его привязанностей и ценностей, его "социального самостроя" и 
большого мира, социума, которому он принадлежит как социально-
историческое культурное существо. Существовавшая в советском 
обществе неприязнь к практической повседневности, быту сменилась 
акцентом на истинности именно личностного бытия, его особой 
духовной просветленности. Интерес к быту и повседневности был 
актуализирован в прошлом только в той мере, в какой они были 
прогреты искусством. Единая тональность социальных умонастроений 
в постсоветском пространстве терпит крах. Убеждение в 
неразрывности противоречивой связи человека и социума уступает 
место идее "социального самостроя". Нераздельность каждого человека 
с общественным целым стремительно становится все более 
сомнительной. 

Можно выделить следующие факторы  появления  феномена 
"социального самостроя". 
1. Неспособность    личности    адаптироваться    к    радикальным 

социальным  преобразованиям  не  только  последних лет,  но  и 
единого исторического развития Европы на протяжении последних 
трехсот лет. Суть этого развития может быть охарактеризована как 
господство: а) свободных от этического измерения естествознания 
и техники; б) разрушающей окружающую среду и самого человека 
промышленности; в) чисто формально-правовой демократии. 

2. Навязывание человеку глобальных схем преобразования мира, 
невнимание   к   отдельному,   данному,   всегда   неповторимому 
индивидуальному        бытию.        И        социалистический,        и 
капиталистический проекты исходят из установки, высказанной 
еще Платоном: благо целого не предполагает блага частей. Логика 
социального   рационализма   есть   всегда   логика   унитаризма, 
подавления   всего,   что   отклоняется   от   генеральной   линии. 
Современный "социальный самострой" - это бунт человеческой 
природы   против,   с   одной   стороны,   гнетущей   силы   чисто 
инструментального разума и его господства над личностью, с 
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другой - против гнетущей социальной неопределенности. 
Унифицирующая всеобщность современного общества 
репрессивна по отношению к личности, но постсоветский человек 
рассматривает ее как престижную ценность, которая незаслуженно 
утрачена в постсоветском пространстве. Переход от фетишизации 
тотальности к плюрализму и неопределенности социальности 
обусловил "социальный самострой" постсоветского человека. 3. 
Обостренное чувство  социальной сопричастности 
постсоветского человека. Переживание им трансформации 
социума вызывает у него комплекс вины, который преодолевается 
созданием должного, истинного мира, хотя бы в рамках семьи, 
общности друзей или производственного коллектива. "Социальный 
самострой" - удел как тех, кто сметен с магистрали новой 
социальности, так и тех, кто оценил и абсолютизировал свободу 
перемещения в новом социальном пространстве. Обреченному 
человеку, задавленному, затертому новыми реалиями социального 
бытия, "самострой" помогает сохранить себя "на плаву", не 
утратить смысла жизни, и хоть в какой-то мере реализовать свой уже 
сложившийся и частично реализованный потенциал, который в 
трансформируемом обществе пока или уже не востребован. 

Позиция "социального самостроя" обусловлена ситуацией 
экзистенциального кризиса постсоветского человека. Ситуация 
экзистенциального кризиса - это момент обнаружения человеком 
непреодолимых пределов, которые изменившаяся реальность налагает 
на его существование. В этой ситуации человек обнаруживает, что он 
сам уже есть нечто, что возникло без его сознательного участия. 
"Заброшенность" человека в новую социальную реальность требует от 
него активности в определении собственной позиции. 
"Экзистенциальный кризис наступает тогда, когда оказывается, что мы 
не в состоянии жить в этом реальном мире и вместе с тем уже не 
можем отсиживаться в скорлупе своих иллюзий - мы не в состоянии 
отказаться от своих проекций, но жизнь среди них для нас уже 
невыносима" [1,47]. 

"Социальный самострой" постсоветской личности выражается, в 
частности, в создании и принятии автономных социальных структур, 
резко отличающихся от окружающего социума. Создаются общины, 
функционирующие по принципу "государство в государстве". 
Диапазон норм их социального бытия простирается от либерально-
демократических до монархистско-тоталитарных с использованием 
религиозных регулятивов. Так, в 1997 году в Закарпатской области 
Украины было обнаружено и обезврежено преступное формирование. 
Дом лидера - "босса" - служил своеобразной базой для группировки и 
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напоминал крепость, во дворе стоял бронетранспортер, а рядом - плаха 
с топором. Необходимость в последнем вытекает из анализа 
документов фирмы, служившей прикрытием для деятельности этой 
группы. Приведем полностью расписку принимаемого на работу в эту 
фирму работника. Она имела название "Мой смертный приговор": "Я, 
(указана фамилия), прошу принять меня на службу в (название фирмы). 
Доверенные мне поручения буду выполнять честно и добросовестно. 
Клянусь изо всех сил трудиться во имя процветания нашего 
государства. Если я совершу кражу с базы или предам Вас, моего 
хозяина, то пусть мне отрубят голову на площади (название фирмы)... 
С удовольствием отрублю голову любому предателю, на кого укажете" 
[2,8]. Соответственно писалось и заявление о приеме на работу: 

Господину... 
от бывшего (?) гражданина Украины 

Заявление. 
Прошу принять меня в монархию (название фирмы). Клянусь  чтить  
и уважать  ее законы  и выполнять все требования. 

За невыполнение приказа — смерть на месте. [2,8] 

Налицо факт "основания" своеобразного преступного 
государства в государстве, в котором люди живут "по ту сторону добра 
и зла", и где властвуют средневековые законы и сектантская мораль. 
Украина как государство перестает существовать для такой общности, 
лидер которой выступил активным субъектом мировоззренческого и 
социального самостроя. 

Активизация феномена "социального самостроя" обусловлена 
также ослаблением детализации в социальном управлении. 
Детализация не оставляет простора для социального конструирования, 
творчества, но она и не допускает выхода за уже достигнутые 
культурные рамки. Усиление дифференциации социальности в 
переходном обществе ведет к сокращению сферы унифицирующей 
функции государства. На периферии социального центра возникают 
социальные общности, структуры и регионы, для которых их частные 
интересы становятся привлекательнее общих. 

"Социальный самострой" имеет противоречивую природу и 
направленность. С одной стороны, "социальный самострой" выступает 
одной   из   форм    инновации   в    обществе,   формой    проявления 
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необходимых социальных преобразований и становления нового. С 
другой - "социальный самострой" является рецидивом утративших 
легитимность и моральное обоснование социальных форм 
самореализации личности и группы, способом их укоренения в 
современности. 

"Социальный самострой" - это приспособительная реакция на 
демонтаж "социалистической" системы и попытка обрести почву вне 
ее. На социальном уровне все более отчетливо выступает 
принципиальная многомерность постсоветского пространства, 
положение человека в котором существенно изменилось. "Индивид 
постепенно перестает быть преимущественно объектом воздействия со 
стороны государства и других безличных институтов (продуктом 
институциональной среды), он все более становится субъектом в своих 
взаимоотношениях с властями, обретает разностороннюю свободу, 
индивидуализированную многомерность" [3,21]. Жизнедеятельность 
человека все в большей мере предстает как серия его собственных 
выборов, посредством которых индивид реализует себя как личность. В 
трансформируемом обществе, определяемом на современном этапе как 
кризисно-реформируемое [4,84-87], процессы реформации и 
реставрации имеют область сопряжения и образуют "восьмерку" 
блужданий между старым и новым. Этому способствует 
дисфункциональное поведение большинства групп постсоветской 
элиты, призванной содействовать эволюции общества к социально 
эффективным формам. Но демократическая контр-элита, действуя 
результативно по устранению партийно-советской элиты от власти, 
быстро сузила свои конструктивные действия по реформированию 
социума и замкнулась на обеспечении собственных прав и 
благополучия. 

"Социальный самострой" постсоветской элиты осуществляется 
за счет интересов большинства граждан. Как только популистские 
лозунги исчерпали себя, обнаружилась ориентация элиты создать 
новые социальные условия прежде всего для себя. Современная 
постсоветская элита представляет специфику посттоталитарного, но 
еще преддемократического общества и состоит из демократов в блоке 
со "вторым эшелоном", а то и "третьим эшелоном" прежней 
номенклатуры и бывшими аутсайдерами политической жизни. 
Отсутствие объединяющей социум идеи (национальной, социальной, 
религиозной), низкая социальная эффективность общественных 
преобразований обернулись отчуждением граждан, использованием их 
социальной энергии на собственный "социальный самострой" как бы 
"снизу". 
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"Социальный самострой" - это один из механизмов "бегства" 

(Э.Фромм) от новой, трансформируемой реальности, которая нарушила 
связи, дававшие человеку уверенность. Культивирование рыночных 
отношений формирует активную, критическую и ответственную 
личность, но также делает индивида еще более одиноким, 
изолированным, подверженным чувству ничтожности и бессилия. 
"Социальный самострой" - одна из форм реализации основного 
фактора капиталистической экономики - принципа частной 
инициативы. Если при плановой социалистической экономике человек 
занимал определенное место в упорядоченной и понятной социальной 
системе, рыночное общество ставит каждого на собственные ноги. И 
теперь, что он делает, как он делает, выгадал или прогадал при этом - 
это никого больше не интересует, только его. Трансформация 
советского пространства на пути к рынку способствует в большей 
степени индивидуализации личности и атомизации общества, нежели к 
этому предрасположен пока постсоветский человек. Поэтому он 
отказывается от независимости своей личности, чтобы слить свое "Я" с 
другим человеком или группой, чтобы таким образом обрести силу и 
уверенность, недостающие самому индивиду. Постсоветский человек 
ищет новые, "вторичные", то есть социальные, узы взамен утраченных. 
Личность ищет подчинения какой-либо личности или группе, которую 
она ощущает подавляюще сильной. 

В условиях резких социальных перемен обостренное чувство 
одиночества реализуется у постсоветских людей как в стремлении к 
подчинению, так и к господству. Первая тенденция проявляется в 
акцентировании собственной неполноценности, беспомощности, 
ничтожества, в самоедстве и постоянном анализе реальных и мнимых 
недостатков, в отказе от открывающихся возможностей. 

Такие люди упиваются самокритикой, саморазоблачением и 
возводят на себя, свои прежние социальные структуры такие 
обвинения, которые не пришли бы в голову их злейшим врагам. 

Вторая тенденция - к господству - проявляется: в стремлении 
поставить других людей в неограниченную зависимость от себя, 
эксплуатировать и использовать их материальное достояние, 
моральные и интеллектуальные качества; в активном причинении 
страдания или в пассивном созерцании чьей-то униженности и 
запуганности. 

Стремление к подчинению направлено на избавление от 
собственной личности, от бремени свободы и ответственности, на 
растворение себя в другом. Личность ищет того, кому бы поскорее 
передать свои проблемы и связать свою личность. Человек "не в 
состоянии больше быть самим собой и лихорадочно пытается вновь 
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обрести уверенность, сбросив с себя бремя своего "Я" [5, 132]. 
"Социальный самострой" позволяет слабой, растерявшейся личности 
стать хотя бы частицей большего и сильного целого. "Этой силой 
может быть другой человек, какой-либо общественный институт, бог, 
нация, совесть или моральная необходимость. Став частью силы, 
которую человек считает непоколебимой, вечной и прекрасной, он 
становится причастным к ее мощи и славе. Индивид целиком 
отрекается от себя, отказывается от силы и гордости своего "Я", от 
собственной свободы, но при этом обретает новую уверенность и 
новую гордость в своей причастности к той силе, к которой теперь 
может себя причислить" [5, 135]. "Социальный самострой" избавляет от 
принятия решений, от окончательной ответственности за свою судьбу, 
так как ответы на все вопросы уже даны связью человека с той 
группой, с той силой, к которой он себя причислил; смысл его жизни, 
его ориентации определены тем великим целым, в котором растворено 
его "Я". Но укрывшись на островке "социального порядка", личность 
лишь временно преодолевает свое смятение и неуверенность, находит 
защиту от абсурда внешней социальности. Появление вновь 
собственного "Я" необратимо, и хотя человек может чувствовать себя 
уверенным и принадлежащим преуспевающей социальной общности, 
но, в сущности, он осознает, что он бессильный атом и страдает от 
поглощения своего "Я" целым. "Он никогда не сливается в одно целое с 
той силой, к которой прилепился, между ними всегда остается 
фундаментальное противоречие, а вместе с тем и побуждение, хотя бы 
и неосознанное, преодолеть мазохистскую зависимость и стать 
свободным" [5,136]. 

Стремление к господству также является попыткой 
сориентироваться в новых социальных реалиях. Жажда власти 
коренится не в силе, а в слабости постсоветской личности, в ее 
неспособности выжить в одиночку и опираться только на свою силу. 
Стремление к господству всегда ограничивалось юридическими и 
моральными факторами. Но в условиях трансформации социума, 
ослабления влияния центра, правового нигилизма, морального 
плюрализма, стремление к власти, господству является одним из 
эффективных способов обладать также способностью к свершению, то 
есть силой. "Пока и поскольку индивид силен, то есть способен 
реализовать свои возможности на основе свободы и целостности своей 
личности, господство над другими ему не нужно, и он не стремится к 
власти" [5,140]. "Ненормальность" переходного общества порождает 
"социальный самострой" как условие помощи дезориентированной 
слабой личности и как условие ее эксплуатации превосходящим 
субъектом.   Власть   последнего   может  быть   как   внешней,   так   и 
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внутренней, выступая под именем долга, совести или "супер-эго", то 
есть интериоризованной. Власть внешняя и власть совести в 
трансформируемом обществе теряют свой вес, усиливается влияние 
"анонимной власти" - здравого смысла, общественного мнения, 
рекламы. Такая власть не приказывает, не "давит", она вкрадчиво, 
ненавязчиво подсказывает, как бы оставляя выбор за человеком. 
Мягкое убеждение "анонимной власти" гасит стремление человека 
сопротивляться власти и отвергать любое влияние "сверху". 
"Социальный самострой" в связи с этим удовлетворяет потребность 
личности противостоять центральной власти, он дает простор для 
реализации потенциала социальных или политических аутсайдеров, 
выступает попыткой компенсировать слабость и некомпетентность 
государственного регулирования. Вырастая на крайнем отчаянии, на 
полнейшем отсутствии веры в силу центра, "социальный самострой" 
ведет к фрагментации и дискретности, к лоскутности и разнородности 
социума, все большей отчужденности личности и ее мира от 
противостоящих ей сил. "Социальный самострой" свидетельствует, что 
постсоветский человек утрачивает чувство макросоциальной 
целостности, готовности добровольно подчинить свое "Я" жизни 
общества и, если потребуется, принести себя в жертву; а напротив, с 
готовностью принять любую идеологию и любого вождя за обещание 
упорядочить повседневную жизнь, придать ей четкие структуры и 
символы, видимость смысла и волнующие перспективы. Разрушение 
единства социума, освобождение человека от всех уз, некогда 
придававших его жизни смысл и устойчивость, провоцируют рост 
"социального самостроя" в разнообразных формах, внутри которых 
действует та или иная "логика" понимания и преобразования мира. 

"Социальный самострой" характеризует раскол во всех сферах 
постсоветского общества. Наиболее болезненными являются: 

раскол    между    личностью    и    государством,    "в    сущности 
враждебном интересам личности", по мнению Н.С.Розова [6,18]; 

- перекос отношений между центром и регионами, с одной стороны, 
между самими регионами - с другой; 

- между активно входящими в рынок городами и прозябающими 
селами; 

- раскол между стремительно богатеющим меньшинством и так же 
стремительно нищающим большинством; 

- отчуждение     интересов     частного     предпринимательства     от 
интересов государства и общества, что выражается в уклонении от 
уплаты    налогов,    неэффективности   государственной   защиты 
личности и собственности, криминализации сферы бизнеса, в 
коррупции. 
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Преодолеть "социальный самострой" невозможно без 

достижения общенационального согласия, без проявления 
политической воли и последовательности, поддержанной критической 
массой общественного согласия. 
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В.П.БЕХ 
СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ СОЦІАЛЬНОГО ОРГАНІЗМУ 

Сучасна трансформація України як самодостатнього соціального 
утворення викликає потребу у реформаторів сформувати специфічний 
підхід до її розбудови. Він повинен бути адекватним природі 
соціального явища. Виявляється, що тут потрібно не тільки зменшити 
вплив ідей техніцизму, але й ґрунтовно переглянути свої погляди на 
суспільне життя. 

Інформаційна фаза розвитку планетарного людства базується, як 
виявляється, на принципово іншому підході до теоретичних побудов, 
оскільки об'єкти, що досліджуються, якісно відрізняються від тих, з 
якими ми звикли працювати, а конкретніше - вони є ноуменальними 
утвореннями процесуального характеру. У зв'язку з цим вони 
володіють цілим рядом конструктивних і функціональних 
особливостей. 

Особливістю морфогенного порядку, наприклад, тут є те, що в 
межах окультуреного суб'єктом історичної дії просторі (соціумі) 
завжди присутній "будівельний матеріал", з якого в будь-який момент 
може виникнути новий соціальний організм. Водночас вже існуючий 
соціальний організм може раптом отримати потужний поштовх до 
розвитку. 
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Об'єктивним прискорювачем даних процесів є наявність у 

соціумі так званих символічних архетипів, що складають морфологічну 
основу соціального тіла: смисли минулого розвитку, мислеформи 
майбутнього, сили стискування, національна ідея, ідея атомізму, 
збереження, хаосу-порядку, мислячого ефіру, самоорганізації, творчого 
середовища тощо. 

Інша особливість - функціонального плану. Вона полягає в тому, 
що минуле, теперішнє і майбутнє для соціального організму як 
функціонального органу виявляється одночасно. Це означає, що 
майбутнє має для нього ранні форми прояву. У такому випадку 
домінанти майбутнього стану визначають характер і спрямування 
трансформації реальних соціальних структур. До речі, чинник раннього 
характеру майбутнього має досить цікавий конкретний прояв у 
соціальному світі: при синергетичній взаємодії минулого і майбутнього 
в дисипативних (розсіяних) системах (соціальний організм якраз є 
таким) вони присутні в нинішньому, а різниця між ними - лише в 
ступені розповсюдження і в модальності (ступені вірогідності і 
необхідності). 

Як тепер виявляється, когнітивний аналіз проблеми соціального 
організму в умовах інформаційного етапу розвитку теж має свої 
особливості, оскільки засоби пізнання, які використовує дослідник, 
стають у цьому випадку ідеальними мислеформами, яких після їхнього 
застосування прагне досягти соціальний об'єкт, що вивчається ним. 

Розвиток соціального організму тепер залежить від того зразка-
ідеалу, який "запропонований" йому дослідником. Фактично, перед 
нами знов з'являється відомий Конструктор, від якого ми відмовилися 
свого часу, прийнявши матеріалістичну парадигму пояснення 
соціального життя. 

Тут відбивається тенденція підсилення процесів цілереалізації, 
які виводять нас за межі сьогодення або "часуються з майбутнього". 
Механізм їхньої реалізації грунтується на взаємозв'язку 
суб'єктивованих потенційних соціальних світів і соціуму як 
об'єктивованого соціального світу, поєднуючим елементом між якими 
виступає властивість трансцендентності людської особистості. 

Іншою, не менш важливою тенденцією в області пізнання 
соціального життя, як з'ясовується в ході дослідження, є перехід або 
трансформація теоретичного в практичне, минулого в майбутнє, 
потенційного в актуальне, природного в штучне. 

Названі вище тенденції в умовах трансформаційно-перехідного 
стану соціуму вимагають від дослідників здійснення специфічної 
діяльності, а саме - аналітичного конструювання і інтегрального 
проектування, без яких нинішнє дослідження не може бути принципово 
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закінченим. Ця обставина іманентно випливає з логіки саморозгортання 
соціального світу. 

Окрім цього, є ще і важливий зовнішній чинник, який зобов'язує 
нас продовжити дослідження. Суть його полягає в тому, що сучасне 
людство, як ніколи раніше, стрімко відривається від земної підстави і 
налаштовується в Космос. Свідоцтвом цьому може бути настання ери 
космічних польотів з метою практичного освоєння навколоземного 
простору, втручання людини в джерела живого після відкриття 
генетичного коду, опанування людиною такою силою, як термоядерна 
енергія, проникнення її в область функціонування механізмів розуму 
шляхом створення машинного інтелекту і багато іншого. 

Зрозуміло, що в умовах такої бурхливої перетворюючої 
діяльності людини значно зростає небезпека вчинити фатальну 
помилку, здатну запустити тригерний механізм самознищення 
планетарного співтовариства. У зв'язку з цим у нього виникає захисна 
реакція - шляхом проектного іспиту всього нового, в тому числі і в 
соціальній галузі, запобігти можливих небезпек. 

При цьому наукове проектування стає найважливішою 
характеристикою не тільки інженерної, соціологічної і художньої 
свідомості, основним змістом соціального дизайну, організації 
матеріального середовища людини, але і філософського мислення. 

Філософія змушена розробляти специфічну проектно-ціннісну 
свідомість (С. Кримський). Суть її полягає в розширенні сфер 
інженерно-конструкторської і комп'ютерно-програмної раціональності, 
які автоматично ведуть до універсалізації проектного підходу в 
засвоєнні соціальної реальності. Першими на цей шлях стали, як 
відомо, зарубіжні дослідники. Їм належать сценарії майбутнього. 
Найбільш відомі серед них: "практопія" (А. Тоффлера), "Міф машини" 
(Л.Мемфілда), "технологічна республіка" (Дж. Бурстіна), "комп'ютерна 
демократія" (Д.Мура), містичний сценарій "техната" (А. Маравалля), 
нарешті, універсальний проект єднання бога, універсуму і машини 
(Тейяра де Шардена). Вітчизняні дослідники тут явно відстали від 
зарубіжних колег. 

У широкому смислі проект висвітлює теоретичні горизонти 
функціонування самого "третього світу", тобто духовно-практичного 
середовища людини, яке містить в собі і техніку, і культуру, і 
об'єктивоване знання. Цей світ існував завжди, але сьогодні він набуває 
проектної форми буття, яке сконструювалося та претендує на особливе 
місце в людському мікрокосмі. 

Вперше, як відомо, гносеологічний аналіз актів конструювання і 
теоретико-пізнавальних засобів, завдяки яким створюється феномен 
проекту, був зроблений ще у XVIII столітті І. Кантом. Він показав, що 
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між емпіричною і теоретичною діяльністю виступає творча сила 
продуктивного уявлення, що опосередковує ці когнітивні сфери актами 
конструювання. Виходячи з цього, ним був зроблений висновок про 
евристичну роль структур, креслень, схем, що містять цінність 
інтуїтивних чинників трансформації емпіричного в абстрактно-
теоретичне, і навпаки. 

Вихід у XIX столітті на передній край матеріалістичної 
концепції поступального розвитку пізнавального процесу і зведення 
людської активності винятково до практики як вищого синтезу 
теоретичного і емпіричного надовго відсунув на задній план ідеї 
І.Канта про якісно інший шлях осягнення істини. Це було цілком 
закономірно на етапі індустріальної фази розвитку людства. 

Однак сьогодні, у зв'язку з настанням інформаційної фази, ми 
все гостріше відчуваємо вихід на передній план актів реалізації гіпотез, 
різного роду розумових схем і теоретичних моделей, методологічного 
знання взагалі. У зв'язку з бурхливою комп'ютеризацією нашого 
повсякденного життя зараз отримує пріоритет процес створення 
різного роду моделей соціальних об'єктів, що ніяк не зменшує роль 
теоретичного знання. 

Суть такого зрушення, як вважає С.Кримський, полягає в тому, 
що об'єкти сучасної науки втратили натуральність твердих тіл 
макрооточення людини і виступають (за прикладом квантово-
механічних об'єктів) як сузір'я певних можливостей. Як бачимо, об'єкти 
соціального світу є ідеальними зразками для наукового конструювання, 
проектування і прогнозування. Вивчення таких об'єктів якраз і є 
актуалізацією тих або інших ракурсів потенційного. 

Таким чином, у ході дедуктивного способу засвоєння 
соціального світу інтеграція теоретичного знання і практичної дії 
досягається шляхом проміжної діяльності, яка вимагає спеціального 
соціотехнічного забезпечення. Вона пробиває собі дорогу через 
проектно-конструкторські розробки. 

Структурно така діяльність складається з кількох елементів, а 
саме: комплексу вихідних умов її здійснення; концептуальної, тобто 
системної основи, що є її організаційним стрижнем; технології 
моделювання соціального об'єкту; варіативного поля можливих шляхів 
реалізації проекту; нарешті, критеріальної бази для оцінки якості 
трансформації теоретичного в практичне. 

Іншим аспектом проблеми, що розглядається, є соціальна 
діагностика стану країни або її складових частин, яка потребує 
побудови евристичних моделей. Сьогодні, наприклад, при розбудові 
державності України, особливо важливо мати базову модель 
соціального організму країни. 
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Мета, що досягається за допомогою ідеального типу, - 

запропонувати "чисто логічну" модель, яка підлягає дослідженню 
соціальної реальності, що, з одного боку, сприяла б чіткому 
вичлененню (артикуляції") цього аспекту, а з іншого - служила б 
своєрідним "еталоном", шляхом співставлення, з якого можна було б 
судити про міру відходу або, навпаки, відносного наближення до нього 
емпіричної реальності, що досліджується. 

Ідея побудови евристичної моделі соціального організму країни 
зводиться до того, щоб інтегрувати в органічну єдність людську 
особистість, за нашим визначенням - "потенційний соціальний світ" і 
суспільство, яке являє собою "семантичний континуум". Для виконання 
даної операції треба визначити вихідні умови проектно-
конструкторської розробки проблеми моделювання соціальних 
організмів. 

При цьому за онтологічну основу соціального організму 
береться органічна єдність суспільних відносин, оскільки вона науці 
вже відома і більше не потребує обґрунтування. Вже у "Німецькій 
ідеології", як ми пам'ятаємо, відзначалося, що в процесі виробництва 
людям "необхідно було вступати у взаємовідносини один з одним, і 
саме це практичне спілкування "створило і повсякденно відтворює 
існуючі відносини" [12, 411]. Дефініція бере їхні відносини як 
безпосередній предмет. 

Інакше кажучи, суспільні відносини і економічні, політичні і 
правові складаються в процесі практичного спілкування людей, але 
відразу ж набувають незалежного від індивідів існування. 

Між спілкуванням і суспільними відносинами існує взаємодія, 
але вона не описується в поняттях "форма" і "зміст" або 
"персоніфікація", а, скоріше, в поняттях "процес" і "продукт": 
спілкування є реальна діяльність, що розгортається процесуально, а 
суспільні відносини - тип зв'язку її учасників, який стає структурою 
суспільства і, формуючись у процесі практичного спілкування людей, 
його ж і зумовлює. 

При цьому поняття "структура" і "функція", що покликала її до 
життя, є основним інструментом пізнання морфології соціального 
цілого. Через них визначаються значення і наслідки всіх можливих 
процесів для системи в цілому. "Подальший рух від нього - це, 
передусім, членування. Для цього руху потрібен би був тільки деякий 
іманентний принцип, тобто треба було починати і з загального 
поняття" [4, 265]. 

Реалізація такого підходу і є "структурно-функціональним 
аналізом" соціального організму. Тому для Т. Парсонса, наприклад, 
"структура - вихідний пункт для динамічного аналізу, аналітична, 
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гіпотетична конструкція, що описує деякий інваріант, за яким 
досліджуваний комплекс відносин між суб'єктами дії (колективними і 
індивідуальними) можуть бути зафіксовані й простежені в усіх 
перетвореннях" [14, 186]. 

Отже, з аналізу соціологічної думки чітко видно, що сьогодні 
немає єдності поглядів на соціальну структуру [Див.:2, 16-17]. 
Наведемо найбільш типові точки зору на обговорюване питання. Деякі 
автори концептуалізують структуру в формі теорії, постулюючи 
закономірності і таким чином упорядковуючи емпіричні 
спостереження, інші ж автори вважають, що соціальна структура існує 
в зовнішній емпіричній реальності і являє собою не теорію, а те, що 
необхідно пояснити за допомогою теорії. 

З теоретичної спадщини Е. Дюркгейма випливає, що плідним є 
розрізнення, принаймні, двох аспектів поняття структури. Один з них 
охоплює структури, які можна розкрити в об'єкті дослідження - чи це 
суспільство, чи це міфи або мова, відчутні вони чи матеріальні, як 
розподіл населення за віковими групами і морфологія міста, або ж вони 
абстрактні і невидимі окові, як граматика мови. Інший стосується 
структур свідомості, а значить, співвідношення між структурою і 
структуруванням. Питання тут в тому, яким чином ми упорядковуємо 
дійсність, і як вона упорядковує нас. Викривати ті ментальні або 
соціальні структури, які управляють духовним досвідом, є одна з 
великих перспектив теорії пізнання. Е. Дюркгейм включає в неї як 
суспільно-теоретичне питання (чи можливе упорядковане суспільство), 
так і поставлене теорією пізнання запитання (як виникає упорядковане 
мислення), і намагається відповісти на них за допомогою власного 
апарату соціологічних понять [Див.: 13, 40]. 

Ряд авторів визначає структуру з точки зору статусних або 
посадових відмінностей, що впливають на соціальні відносини, поряд з 
авторами, які визначають структуру в термінах моделей соціальних 
відносин, з яких виводяться статусні відмінності. З точки зору одних, 
структурна соціологія виділяє такі чисто формальні аспекти 
соціального життя, як чисельність, диференціація й ієрархія, повністю 
ігноруючи змістовний бік справи, в той час, як на думку інших, 
макросоціологічні структурні дослідження зосереджують увагу на 
відокремлювальних особливостях історичних соціальних систем в 
певні періоди часу в певних регіонах. Інтеграція, порядок і єдність 
думок є визначальними атрибутами соціальної структури, які 
виділяються одними авторами; диференціація, протиріччя і конфлікт 
розглядаються іншими як вирішальні чинники. 

Зрештою, в усіх цих різноманітних поглядах на соціальну 
структуру можна виявити загальний знаменник. Він полягає в тому, що 
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соціальна структура тотожна емерджентним властивостям комплексу її 
складових елементів, тобто властивостям, які не характеризують окремі 
елементи, що складають власне структуру, і комплекс елементів, з яких 
структура будується. З аналітичної точки зору це не одне і те ж, 
оскільки комплекс елементів структури являє собою лише механічну 
сукупність елементів, в той час як власне структура, в найширшому 
смислі, визначається взаємозв'язками цих елементів, включаючи як 
взаєморозташування і побічні впливи цих елементів, так і прямі зв'язки 
між ними. Не бачити цієї відмінності означає не бачити за деревами 
лісу [Див.: 2, 17]. Найбільш типовим тут є приклад з лісом, в якому 
дерева ростуть у безладді, і парком, в якому рослини розміщені у 
певній закономірності. 

Як тільки з'являються відносно стабільні зразки взаємодії між 
суб'єктами, що займають різні статусні позиції, тобто як тільки 
взаємодії "інституалізуються", з цього моменту можна говорити про 
існування соціальної системи. Цим терміном позначається будь-яка 
організована чи то мікро-, чи то макроформа взаємодії. Ідеальний 
структурний результат інституалізації виражає раніше описана повна 
інституціональна інтеграція. 

Для того, щоб створити образ соціального організму, треба 
уявити його як систему специфічних згустків інтелігібельної матерії -
функціональних органів. 

З формоутворюючого процесу ясно випливає, що у моделі треба 
показати особистість і суспільство. Розподіл соціального організму на 
суб'єктивовану і об'єктивовану форми названі нами інгредієнтами. 
Інакше кажучи, в соціальному організмі присутня одна частина, яка 
складається з атрибутивних властивостей особистості, а інша - з 
властивостей суспільства. 

Якщо соціальний організм виникає і стійко функціонує як 
органічне ціле, що складається з двох протилежних інгредієнтів, про 
що йшлося вище, то під елементом слід визнавати найменшу межу 
їхнього членування як функціональної системи. 

З наведеного вище теоретичного матеріалу також випливає, чому 
треба виділяти тут чотири основних види елементів: економічний, 
антропологічний, політичний та ідеологічний. Елементи у чистому 
вигляді можна зустріти тільки в інгредієнтах. Інакше кажучи, елементи 
мають місце або у суб'єктивованій формі, якщо йдеться про структуру 
особистості, або в об'єктивованій формі, якщо йдеться про суспільство. 

Природно, що цьому закону підкоряється і субстанція, що 
перебуває у суб'єктивованому й об'єктивованому стані. Тоді у 
морфогенезі соціального змісту має місце стрибок, а ми зустрічаємо 
якісно   нову   морфологічну   одиницю   —   компонент   соціального 
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організму або внутрішньовидову форму польового життя. Тут треба 
особливо підкреслити те, що елемент соціального організму не 
тотожний компоненту ні за структурою, ні за функціями. Компонент 
складніше елементу, оскільки містить в собі два елементи: 
суб'єктивованого і об'єктивованого походження. 

Взаємодія одноіменних елементів між собою, оскільки вони 
складають дві невід'ємні частини живого соціального тіла, породжує 
внутрішньовидове життя в структурі цілого. Адже життя якраз і є 
процес саморуху субстанції, що перебуває у формі суб'єктивного і 
об'єктивного. 

Отже, компонент соціального організму являє собою інтеграцію 
одноіменних суб'єктивованих і об'єктивованих елементів, які 
взаємодіють між собою. Таке соціальне утворення, на відзнаку від 
елементу організму, хоча і складається, здавалося б, теж із соціального 
матеріалу, насправді має комплексний характер, оскільки в ньому 
основним робочим тілом виступає синтез суб'єктивованої і 
об'єктивованої форм усіх чотирьох підвидів одноіменних суспільних 
відносин. 

Для того, щоб переконатися в тому, що в реальній дійсності 
соціальний організм складається з компонентів, а ті, в свою чергу, 
складаються з двох різноіменних частин одного і того ж елементу, 
достатньо уважно прочитати роботи К.Маркса, присвячені, скажімо, 
виробництву. Тут К.Маркс вказує на те, що в основі соціального 
організму лежать продуктивні сили, які складаються з робочої сили (за 
нашою настановою - це суб'єктивний економічний елемент) і засобів 
праці (тобто об'єктивний економічний елемент). 

У підтвердження такого ж принципу "влаштування" політичного 
компоненту соціального організму красномовно свідчать, наприклад, 
положення з відомої роботи Гегеля "Філософія права". Тут Гегель 
фактично вказує на те, що тільки органічний синтез суб'єктивованої та 
об'єктивованої форм політичного матеріалу або належним чином 
влаштованої політичної держави і відповідних їй умонастроїв народу 
забезпечує її громадянам ефективне життя і могутність тієї або іншої 
країни. "Необхідність в ідеальності є, - на думку Гегеля, - розвиток ідеї 
всередині її самої; як суб'єктивна субстанціональність вона -  
політичний умонастрій, як об'єктивна - вона, на відміну від першої, - 
організм держави, відповідно, політична держава і її влаштування" [5, 
291]. 

І далі він прямо підкреслює те, що морфологічний субстрат 
політичного тіла складається з суб'єктивованого і об'єктивованого 
матеріалу - розуму людського. Зокрема, він пише: "Єдність воліючої і 
відомої собі свободи існує, передусім, як необхідність. Субстанційне 
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тут - як суб'єктивне існування індивідів; але інший вид необхідності є 
організм, а це означає, що дух є процес у самому собі, розчленовується 
всередині себе, покладає відмінності в собі, шляхом яких він здійснює 
свій колообіг" [5,291]. 

Окрім компонентів - функціональних органів - соціального 
організму параметричному опису підлягають ще два типи продуктів 
взаємодії людей, залишків культурогенезу, які відкинуті людиною в 
зовнішнє середовище як спадщина старших генерацій молодшим. Один 
з них є матеріального, а інший - духовного походження. 

Більш докладно розгляд галузі техніки і науки як явищ 
організменої форми необхідний, щоб переконатися в тому, що їхнє 
включення в евристичну модель соціального організму не є 
волюнтаристським рішенням. "Помилка Лілієнфельда, як і інших 
представників школи психологічної, біологічної і передуючих фізичної 
і механічної шкіл, полягає в тому, на думку Греєфа, що він частково 
залишив поза увагою той факт, що соціальні організми являють собою 
складну сукупність явищ, включаючи сюди і явища фізичного порядку, 
без врахування яких вони залишаються цілком незрозумілі" [7, 181]. 

Для того, щоб побудувати евристичну модель соціального 
організму, треба визначити функції в даному органічному цілому 
кожної з названих вище одиниць філософського аналізу: інгредієнту, 
елементу, компоненту та продуктів відчуження. 

Це пов'язане з тим, що функція лежить глибше структури, вона 
пояснює генезу останньої. На цю обставину справедливо звертає увагу 
Т. Парсонс. Смисл, який можна угледіти в парсонівській постановці 
питання, зводиться до того, що структура схоплює поверхові, більш-
менш легко встановлювані соціальні відносини, (наприклад, офіційну, 
або "формальну" організацію соціальних інститутів всередині 
"глобального суспільства"), тоді як функція виступає в ролі 
евристичного стимулятора, що спрямовує увагу дослідника за 
поверхню "структурних" явищ, на пошук їхніх прихованих, раніше 
непомічених відносин, зворотних зв'язків і побічних ефектів як для 
більшого цілого, пойменованого системою, так і для її частин. 

Завдяки визначенню специфічної функції кожної з названих 
вище морфологічних одиниць можна показати, як сухий кістяк 
економіки вкривається живою плоттю соціально-політичних форм, а 
після цього - і це найцікавіший, найзахоплюючий бік завдання - 
людських ідей, прагнень, ідеалів. Інакше кажучи, завдяки визначенню 
функцій морфологічних утворень, ми прагнемо показати, як "в руки 
дослідника надходить, можна сказати, мертва матерія, а з його рук 
повинен вийти повний життя організм". 
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При аналізі функцій компонентів слід мати на увазі, що останні 

мають місце тільки в момент взаємодії людської особистості з 
суспільством. Але ж ця взаємодія суб'єктивованих функціональних 
органів, існуючих в структурі особистості, і об'єктивованих 
функціональних органів в структурі суспільства призводить до 
породження в даному випадку функціонального органу з 
функціональних органів особистості і суспільства! 

Функція утворення (породження) є не тільки та сила, яка зводить 
складові соціального організму в систему, але головне - забезпечує 
його життєздатність. Тому, якщо вірно визначити ту специфічну дію, 
яка поставляється тим або іншим функціональним органом в систему, 
то можна відтворити конструкцію такого цілого, тобто перетворити 
його в організм, навіть більше - розкрити механізм його саморуху. 

Водночас, це останній крок підготовчої роботи для того, щоб 
побудувати евристичну модель соціального організму. При цьому 
гарантією ефективності соціального моделювання є "узгодження" 
функцій між собою. Це випливає із взаємної залежності складових у 
системі. "Всередині індивідуального організму всякий орган, хоча він і 
перебуває в антагонізмі з іншими, кооперується з ними", - справедливо 
писав Е.Дюркгейм [9, 201]. 

За Т. Парсонсом, наприклад, теж "структуру соціальної системи 
не можна прямо вивести з системи координат "діяч - ситуація". Тут 
потрібний функціональний аналіз ускладнень, що вносяться взаємодією 
безлічі суб'єктів дії. Тому евристична модель соціального організму 
вимальовується немов би сама собою, як тільки будуть визначені 
основні функції інгредієнтів, елементів, компонентів і продуктів 
культурогенезу в складі цілого. У зв'язку з цим послідовно розглянемо 
функції кожного з вищенаведених видів соціальних утворень, що 
входять, на нашу думку, у структуру соціального цілого. 

Інгредієнтів, як було зазначено вище, всього два. Один з них - 
людська особистість, функцією якої є продукування інтелектуальної 
енергії для породження соціального змісту і комбінаторики його в 
межах, досяжних для людського інтелекту. На останнє прямо вказує 
Е.Дюркгейм, коли пише: "Людина передвизначена виконувати 
спеціальну функцію в соціальному організмі, і, отже, потрібно, щоб 
вона заздалегідь призвичаїлася фати свою роль органу; для цього 
необхідно виховання точно так же, як для того, щоб призвичаїти її, як 
то кажуть, до ролі людини" [9, 373]. 

Другий інгредієнт - суспільство, основною функцією якого 
являється підтримання процесу виробництва і відтворення одиничного 
розуму і необмеженого нарощування сумарної його могутності. 
Розглядаючи   функцію   суспільства,    Ф. Гіддінс    писав:    "Функція 
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суспільства полягає в розвитку свідомого життя і в створенні людської 
особистості: для цієї мети воно в дійсності й існує. Воно є свідомою 
асоціацією подібних одне одному істот, які розвивають моральну 
природу людини. Вся література і філософія, релігійна свідомість і 
суспільна політика - все це зобов'язане обміну ідей і почуттів; під 
впливом літератури і філософії, культури і політики на розуми кожної 
нової генерації і розвивається її тип особистості. Отже, ми можемо 
сказати, що функція соціальної організації, яку соціолог завжди 
повинен мати на увазі, полягає в еволюції особистості через все більш і 
більш високі стадії, доки вона не досягне ідеалу, який називається нами 
людством" [2, 315]. 

Тепер вкажемо на функції елементів у структурі цілого. 
Елементів, як було показано вище, всього чотири і вони не підміняють 
собою компоненти: економічний, антропологічний, політичний та 
ідеологічний. За формою їх два види: суб'єктивований, тобто той, що 
знаходиться в структурі людської особистості і об'єктивований, тобто 
тіло, що складає суспільство. Функція суб'єктивованих елементів 
зводиться до включення особистості в суспільство, а функція 
об'єктивованих елементів, навпаки, - підключення суспільства до 
структури особистості. Тому, коли ми говоримо про функції 
суб'єктивованих і об'єктивованих елементів, то маємо на увазі те, що 
вони, кожний окремо, покликані забезпечити ефективний розвиток і 
функціонування одноіменного компоненту. 

Окрім цього одноіменні елементи, тобто ті, що знаходяться в 
структурі особистості або суспільства, в іншій площині взаємодіють 
між собою, забезпечуючи функціонування і розвиток соціального 
організму як органічної цілісності. Тому функції елементів принципово 
не можна зводити до функцій компонентів. 

Функції компонентів мають свою відмінність від інших 
соціальних утворень. Компонентів, як було показано вище, теж чотири: 
економічний, антропологічний, політичний та ідеологічний. Якщо при 
визначенні функцій елементів ми говорили про рух між 
суб'єктивованою і об'єктивованою формами одного і того ж типу 
інтелектуального матеріалу, то тепер ми маємо справу з переміщенням 
його в цілком іншій площині. Змістовно це полягає в перетворенні 
інтелектуального матеріалу по ланцюжку: економічне - антропогенне -
політичне - ідеологічне. Ці перетворення досить повно описані у роботі 
В. Баруліна "Діалектика сфер суспільного життя". 

Функція окремого компоненту полягає в обслуговуванні інших 
компонентів з метою надання соціальному організму системних 
якостей, на основі яких тільки і відбувається нарощування якості 
соціального цілого.  При цьому аналіз  показує,  що названі  вище 
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компоненти інтегровані в соціальний організм в силу жорсткої 
залежності одного від одного. 

При цьому виявляється, що основна функція компонентів 
розкладається на внутрішню і зовнішню підфункції. Дивно і те, що 
дослідники досі не звернули уваги на подвійність функцій 
функціональних органів цього рівня. Так, наприклад, внутрішня 
підфункція компоненту полягає в перетворенні економічного, 
соціального, політичного та ідеологічного соціального матеріалу з 
суб'єктивованого утворення (елементу) в об'єктивований, і навпаки. У 
цьому смисл і призначення власного або внутрішнього життя 
компоненту як органу соціального організму. Тут йдеться про 
перетворення типу: "суб'єктивне економічне - об'єктивне економічне", 
"суб'єктивне антропогенне - об'єктивне антропогенне", "суб'єктивне 
політичне - об'єктивне політичне", "суб'єктивне ідеологічне 
об’єктивне ідеологічне". Це добре відомі, особливо психологічній 
науці, співвідношення типу: "функція робочого місця - соціальна роль 
робітника", "потреба - мотив", "інтереси - цілі", "цінності - ідеали". 

Якщо спиратися на функціональні органи, то до внутрішніх 
підфункцій належать: в економічному - перетворення функцій робочого 
місця на соціальні ролі робітника і навпаки; в антропологічному -
перетворення потреби на мотив і навпаки; в ідеологічному -
перетворення цінностей на ідеали особистості і навпаки; в політичному 
- перетворення інтересів на цілі особистості. При наступному вивченні 
названих вище взаємопереходів може виявитися деяка невідповідність, 
наприклад, соціальні ролі і функції робітника можуть помінятися 
місцями, та це принципово нічого не міняє в загальному вирішенні 
проблеми. Такі уточнення важливі і навіть необхідні для розуміння суті 
справи. 

Ми тут виходимо з вказівки Т.Парсонса, який писав: "Для 
більшості аналітичних цілей найбільш істотна одиниця соціальних 
структур - не особа, а роль. Роль є тим організованим сектором 
організації діяча, що передвизначений і визначає його участь у процесі 
взаємодії" [14, 191]. Роль, за Парсонсом, висловлює "процесуальний 
аспект" - те, що діяч виконує у відносинах з іншими і в контексті 
функціонального значення цього для соціальної системи. 

Зовнішня підфункція реалізується дещо складніше і зводиться до 
якісного перетворення соціального матеріалу, що рухається в іншій 
площині. Тут мають місце вже перетворення типу "економічне-
антропогенне", "антропогенне - політичне", "політичне - ідеологічне" і 
протилежний ланцюг перетворень типу "ідеологічне - політичне", 
"політичне - антропогенне", "антропогенне - економічне". Такі 
переходи вже помічені дослідниками, і деякі з них навіть описані в 
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наявній філософсько-соціологічній літературі: перетворення на боці 
суспільства типу "потреби - інтереси - цінності) [Див.: 10], а на боці 
особистості - це перетворення типу "ідеали - цілі", "мотив-дія" 
[Див.: 15]. 

До зовнішніх підфункцій компонентів, які не мають зворотного 
ходу, оскільки перетворення носять незворотний характер, належать: 
> В суб'єктивованому інгредієнті (структурі людини) перетворення 

за алгоритмом: ідеали – цілі – мотиви - ролі - дії; 
> В об'єктивованому інгредієнті (структурі соціуму) перетворення 

за   алгоритмом:   функції  робочих   місць -  потреби -   інтереси  - 
цінності. 

Якщо це ж уявити в розрізі окремих компонентів, то виходить, 
що перетворення, за нашою гіпотезою, ідуть за таким ланцюжком: 
♦ В  економічному:   на  боці  суспільства -   перетворення   змісту 

матеріального світу на систему функцій робочих місць; на боці 
особистості -   перетворення    активності   людини    на   систему 
соціальних ролей робітника;  

♦ В антропологічному: на боці суспільства - перетворення функцій 
робочих   місць   на   потреби   людини;   на  боці  особистості  - 
перетворення цілей людини на мотив її поведінки; 

♦ В  політичному:   на  боці  суспільства -  перетворення   потреб 
людини на його інтереси; на боці особистості - перетворення 
ідеалів на мету людини; 

♦ В ідеологічному: на боці суспільства - перетворення інтересів на 
цінності людини; на боці особистості — перетворення смислів як 
змісту духовного світу на ідеали людини. 

Для того, щоб цілісно відтворити образ соціального організму, 
треба, окрім функцій елементів, компонентів і інгредієнтів, визначити і 
роль двох названих вище продуктів культурогенезу. 

Продукти культурогенезу, що осідають у вигляді матеріального 
(речового) і духовного (семантичного) утворень, мають дуже складні 
функції і, схоже, навіть не подвійні або троїсті, як це було у випадку з 
компонентами, а, як мінімум, на порядок вище, оскільки вони 
забезпечують ще міжфазовий перехід від особистості до суспільства і 
назад. Процес опосередкування іде завдяки наявності спеціальних 
посередників або медіаторів. Останніми ми тут розглядаємо речі й ідеї. 
У цьому ми вбачаємо основну функцію продуктів культурогенезу. 

Зрештою, продукти культурогенезу, з одного боку, є 
продовженням неорганічного тіла людини, а з другого - засобами, що 
посилюють соціальні можливості людини. Про складність в розумінні 
функцій структури цих утворень свідчить Хайдербранд, що в ході 
оригінального    аналізу    схожості    між    концепцією    лінгвістичної 
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структури Соссюра і концепцією економічної структури Маркса 
встановив паралелізм лінгвістичного дуалізму, що позначає і означає і 
економічний дуалізм праці і заробітної плати. 

Як соціальні утворення локального характеру вони, безумовно, 
мають власне життя. Вивченню специфіки цього життя може бути 
присвячена не одна дослідницька робота в майбутньому. Сьогодні цим 
займається, наприклад, філософія техніки, яка розробляється 
німецькими дослідниками. 

У нас є всі підстави закріпити за матеріальним утворенням, що 
виникло в ході культурогенезу асиміляції речовини в соціальному 
організмі, функцію накопичення і зберігання знарядь праці. Це вже не 
організм у чистому вигляді, а його невід'ємний орган. У живому 
організмі аналогічну роль відіграє, наприклад, система накопичення та 
зберігання жирових продуктів. 

Тут жива людина зникає, залишаючи простір для оречевиненої 
людини, тобто машині. Про це добре сказали свого часу Г.Гегель і К. 
Маркс. Так, Г.Гегель, наприклад, писав: "Але загальне і об'єктивне в 
праці полягає в абстракції, що створює специфікацію засобів і потреб, а 
завдяки цьому специфікує і продукцію, і створює розподіл праці. Праця 
окремої людини спрощується завдяки розподілу, а в результаті 
збільшується її вміння в її абстрактній праці і кількість вироблених нею 
продуктів. Разом з тим, ця абстракція у галузі вміння і засобів завершує 
залежність і взаємовідносини людей у справі задоволення інших 
потреб, перетворюючи це на повну необхідність. Абстракція у 
виробництві робить далі працю все більш механічною, і кінець кінцем 
виявляється, що людина може піти і поступитися своїм місцем машині" 
[5, 239]. 

Основна функція матеріального утворення теж розкладається на 
підфункції. Причиною поділу основних функцій на підфункції є те, що 
утворення має атрибутивними властивостями моменти продукту і 
продуктивності. Впровадження робототехніки або інших систем машин 
є яскравим прикладом прояву власного життя даного матеріального 
утворення в складі соціального тіла. 

У тому випадку, коли матеріальне утворення зберігає 
властивості функціональності або продуктивності, воно забезпечує 
перехід матеріалу, що переробляється в механізмі соціального 
організму, від особистості до суспільства. Власне життя даного 
соціального утворення пов'язане з формуванням і функціонуванням 
системи виробничих відносин, що є інструментальним засобом 
забезпечення такого переходу. 

Все вищезгадане про основну функцію і підфункції 
матеріального утворення необхідно віднести і до духовного залишку 
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культурогенезу. Його основну функцію ми схильні вбачати в тому ж, 
що і в попередньому випадку, з однією лише різницею, що 
асимілюються духовні продукти і процеси. Настання епохи 
інформаційної цивілізації ми розглядаємо як "визрівання" цього виду 
соціального продукту [1]. 

Стосовно поділенню його основної функції на підфункції можна 
сказати наступне: одна з них пов'язана з забезпеченням переходу від 
суспільства до особистості і в системі ідеологічних відносин вона 
знаходить інструментальний засіб перетворення; інша підфункція, як і 
в тому випадку, який ми розглянули вище, за характером пасивна, а її 
суть полягає в накопиченні, зберіганні і утилізації духовної продукції -
смислів, що утворюють семантичний континуум. При цьому 
самостійне життя духовного продукту може бути розглянуте на 
прикладі штучного інтелекту. 

У тому випадку, коли духовне утворення зберігає властивості 
продуктивності, воно забезпечує перехід імпульсу руху і переробку 
матеріалу в механізмі соціального організму в напрямку від суспільства 
до особистості. 

Власне життя даного соціального утворення системно 
охоплюється культурологічними відносинами, що за структурою і 
функціями в системі духовного виробництва аналогічні виробничим, 
тобто має сенс говорити про виробництво, обмін, розподіл і 
споживання продуктів культури. Ось чому розвиток Альтюссером 
поняття ідеології означав переворот у новій марксистській 
феміністській науці. Стисло можна сказати, що "багато хто приєднався 
до положення Альтюссера про те, що ідеологія володіє матеріальним 
існуванням" [13, 242]. 

При вивченні формоутворення соціального організму як здатної 
до саморозвитку цілісності дуже важливо розглянути розвиток 
регулятивних форм, оскільки тут організація процесів доходить до 
формування відносно стійких структур - взаємозв'язків між 
суспільними відносинами - економічними, антропологічними, 
політичними, ідеологічними. 

Це пов'язане з тим, що при погляді "ззовні" процес 
формоутворення соціального організму виступає як момент його 
виробництва або створення, а при погляді "зсередини" він 
розкривається як процес організації - активізації і регулювання руху 
його компонентів. 

Функціональні органи, які ми назвали компонентами, є 
локальними соціальними організмами. Їх зрозуміти неможливо без 
врахування того, що кожний з них веде індивідуальне життя, а отже, 
має місце функціональний додаток. Індивідуальність життя локальних 
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організмів полягає в тому, що вони включають родовий соціальний 
організм у специфічні рівні універсуму. Є всі підстави вважати, що 
антропологічний компонент включає людину в першу природу, 
економічний - в матеріальне виробництво, ідеологічний - в духовне 
виробництво, нарешті, політологічний - в систему саморегулювання 
універсуму. 

На основі цього одні компоненти, обслуговуючи інші 
компоненти, формують якісно нові зв'язки і відносини в соціальному 
організмі. Так виникають екологічні, виробничі, культурологічні і 
організаційні зв'язки. Між видовими соціальними організмами 
виникають, відповідно, екологічні, виробничі, культурологічні і 
організаційні відносини. Тепер соціальне тіло стало структурно значно 
складнішим, і функціонально зміцніло. 

Побіжно відзначимо, що компоненти в такій системі слід 
називати органами соціального тіла. Це означає, що "кожна 
організована істота утворить ціле, єдину і замкнену систему, всі 
частини якої відповідають одна одній і своєю взаємодією сприяють 
одній і тій самій кінцевій діяльності. Жодна з частин не може змінитися 
без зміни інших; і, отже, кожна з них, взята сама по собі, повинна 
вказувати на всі інші" [6, 397]. 

Кожний з компонентів має багате і відносно самостійне 
внутрішнє життя в рамках соціального організму, яке полягає у 
взаємоперетворенні суб'єктивованого в об'єктивоване і назад. Саме на 
цих внутрішньоорганізмених взаємопереходах елементів побудоване 
формоутворення і смисл функціонування внутрішніх органів 
соціального організму або органоценоз. 

Сконструювати з описаних вище елементів, компонентів, 
інгредієнтів і засобів опосередкування взаємодії - медіаторів - 
несуперечливу систему, здатну до самостійного й ефективного 
функціонування, вже не важко. В. Барулін, ґрунтовно описуючи 
причинно-наслідкові і функціональні зв'язки основних сфер 
суспільства, як ніхто інший, дуже близько підійшов до того, щоб 
уявити евристичну модель соціального організму. З викладеного вище 
можна запропонувати евристичну модель соціального організму (Див.: 
Рис. 1.). 

Така модель повинна стати самостійним об'єктом філософського 
дослідження, бо здатна дуже багато з'ясувати у функціонуванні 
соціального життя. Але ми тут обмежимося лише найзагальнішими 
зауваженнями. 

Об'єктивний інгредієнт, розташований у нижній частині 
евристичної моделі, грає позитивну роль, намагаючись зберегти 
цілісність   соціального   організму.   Суспільство   виявляє   тут   свої 
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консервативні якості. Суб'єктивний інгредієнт, розташований у верхній 
частині даної моделі, грає негативну роль, оскільки прагне його 
зруйнувати. Особистість, являючись революційною силою, шляхом 
флуктуацій намагається вивести дану цілісність з рівноваги. 

Отже, ми отримали ідеальний тип родового соціального 
організму. За визначенням Вебера, ідеальний тип - "це теоретична 
конструкція (поняття або система понять), що являє собою певний 
аспект - процес, момент, зв'язок тощо - соціальної реальності в 
індивідуальній своєрідності, логічній несуперечності і раціональній 
правильності, тобто максимальній відповідності його внутрішньому 
"правилу", принципу та інш. Концепція ідеального типу (але не самий 
термін) належить Веберу, який конкретизував з її допомогою думку 
Ріккерта про те, що об'єкт історичних наук ("наук про культуру") 
конструюється за принципом віднесення до цінності. 

На більш змістовному теоретичному рівні дилема вибору 
основоположної точки зору на відносини між індивідом і суспільством 
"постає як "проблема порядку", що змушує вибрати засіб понятійного 
переходу від окремих дій до організованих соціальних систем. 
Наприклад, "порядок" можна тлумачити як результат переговорів, 
символічної взаємодії між індивідами або як прямий результат 
колективної детермінації, яку взято як самостійну реальність (на зразок 
"колективної свідомості" Дюркгейма). 

При системі, що склалася, поведінка людини або соціальних 
спорідненостей оцінюється, лише виходячи з її впливу на якість 
функціонування системи. "В оцінці функціональності дії з боку 
системи уточнюючу роль грають так звані "функціональні системні 
проблеми" - первісно дві: проблема "розподілу" (задач, ресурсів, 
ціннісних об'єктів тощо) і проблема "інтеграції" (можливої координації 
різних частин системи). Як "функції" згадані вище орієнтації 
поділяються на "механізми" - процеси, що стабілізують систему дії, і 
"тенденції" - процеси, що порушують рівновагу системи і ведуть до 
змін. У розробці ідеї рівноваги Парсонс орієнтувався не на механіку, 
як, наприклад, Спенсер, а на біологію і фізіологію, зокрема, на поняття 
"гомеостаз" К. Бернара - У. Кеннона, збагачене кібернетичною 
концепцією зворотного зв'язку. Подібно до того, як організм здатний 
підтримувати тривалість свого внутрішнього середовища всупереч 
підбурюючому впливу зовнішнього середовища, так і система дії 
здатна "гасити" зовнішні збурення (доки вони тримаються у відомих 
межах) і підтримувати або відновлювати стару рівновагу. Тільки після 
якогось теоретичного вирішення проблеми рівноваги на структурному і 
функціонально-динамічному рівнях можна ставити "проблему теорії 
зміни" соціальних систем як "логічно завершальну" (Парсонс). 

Зворотна фаза механізму функціонування 

Рис. 1. Евристична модель соціального організму країни: 1'-1' - економічний 
компонент; 2'-2' - антропологічний компонент; 3'-3' - політичний 
компонент; 4'—4' - ідеологічний компонент; ПС - продуктивні сили; 
НС- науковий світогляд. 

У відомій спенсерівській формулі всесвітньої еволюції 
суспільство (соціальний організм. - В.Б.), подібно матеріальному світу 
і живому організму, також підлягає інтеграції і диференціації. Воно 
переходить від однорідності і невизначеності неорганізованого стану 
до різнорідності і визначеності стану організованого. 

Кінцевою причиною всіх цих змін є всесвітня рівновага енергії. 
Конт вживав термін "соціальна статика" в чисто риторичному значенні, 
як назву для соціального порядку, а термін "соціальна динаміка" - як 
назву прогресу. Спенсер, залишаючись на науковому ґрунті, 
дотримується більш точних фізичних понять. Соціальна статика, на 
його думку, є дослідження соціальних сил у рівновазі. Досконала 
рівновага ніколи не була досягнута в дійсності через зміни, що є 
наслідком рівноваги енергії між суспільством і середовищем. У 
дійсності, однак, статичні і кінетичні прагнення врівноважуються самі 
по собі, і результатом цього в суспільстві, як в Сонячній системі або в 
живому тілі, є нестійка рівновага [Див.:2, 197]. 
119 

118 

 

Культурологічний вісник Нижньої Наддніпрянщини 
Пряма фаза механізму функціонування 



Культурологічний вісник Нижньої Наддніпрянщини 
Отже, у складі соціального цілого компоненти взаємодіють між 

собою, отже, вони володіють специфічними функціями по відношенню 
одна до одної. І якщо взаємоперехід суб'єктивованого елементу в 
об'єктивований породжує видову форму соціального життя, то 
взаємоперехід різноіменних суб'єктивованих елементів або підструктур 
особистості, рівно як і взаємоперехід об'єктивованих елементів або 
сфер суспільства породжує нову якість, а саме - замикає компоненти в 
єдине ціле, породжуючи механізм функціонування і розвитку 
соціального організму. 

Зародження і формоутворення структури соціального організму 
є процес, який самоорганізується, оскільки він детермінований 
підставою. Зовнішні умови можуть сприяти його протіканню або, 
навпаки, перешкоджати. Виходячи з цього, соціальний організм слід 
розглядати частково як створення несвідомої еволюції, частково як 
результат свідомого плану. Як організм, він може проходити всі фази 
еволюції. 

У ході еволюції соціальний організм прагне до ідеальної форми, 
перебування в якій тільки і дозволяє соціальній фазі універсуму 
досягти своєї генеральної функції в її саморусі. "Спрямовує" процес її 
самоорганізації динамічна функція поля, що виникає в процесі слабкої 
електромагнітної взаємодії людей між собою. Поле при розгортанні 
соціального тіла діє так же доцільно, як і алгоритми саморозгортання 
рослинного і тваринного організмів. Тут ми маємо справу з ідеальною 
формою соціального організму. 

Функція ж ідеальної форми по відношенню до соціального життя 
полягає в тому, щоб гарантувати онтогенез соціального організму, 
тобто забезпечити якісне виявлення атрибутивних властивостей 
польового або соціального життя в бутті. Саме поняття "ідеальна 
форма" у вітчизняній філософії і науці вживається обережно. Це, з 
одного боку, ми можемо пояснити пануванням матеріалістичного 
погляду на світ; з іншого - ідеологічним несприйняттям ідеального 
світу як духовного продукту самостійного походження. Окрім цього, є 
ще одна причина, через яку ми досі не сприймаємо ідеальну форму. 
Хоча на практиці, на нашу думку, вона є головною. Суть її полягає в 
тому, що сучасна наука і філософія ще тільки підходять до того, щоб 
почати пошуки принципу для пояснення узгодженої поведінки 
організму, що розвивається, або структури, а також узгодженої дії 
окремих частин функціонуючого органу або всього організму. 

Тепер, з виходом на польову форму життя, визнання наявності 
ідеальної форми є закономірним кроком. Це означає, що елементи 
живого цілого розташовуються за якимись "силовими лініями" поля, 
яке безупинно змінюється. І в якому б із полів не матеріалізувалася 
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думка про роль ідеальної форми в процесі саморозгортання соціального 
організму, а це може бути поле сил благодаті, поле культури, поле 
духовності, поле свідомості, поле хронотопу, семантичний Всесвіт, 
ноосфера, нарешті, - воно покликане здійснити одну і ту ж функцію -
духовного формоутворення. 

Б. Кузін, наприклад, бачить головне значення принципу поля в 
тому, що він пояснює узгоджену поведінку організму, який 
розвивається, або структури, а також узгоджену дію окремих частин 
функціонуючого органу або всього організму. Біологічні поля, як 
відомо, цілком наочні. Об'єкти та характер кожного поля, його 
конфігурація, центр, вектори можуть бути описані і зображені. Тут 
доречно згадати про те, що особистість є функціональним органом, 
похідна від біологічного субстрату, яким є людина. 

При цьому А. Гурвич зіткнувся з тим, "що елементи цілого, яке 
розвивається, немов би прагнуть досягти певного положення. Що 
форма органу ніби задана і в якомусь вигляді існує ще до того, як він 
розвинувся. Інакше кажучи, що вона має віртуальний характер. Але це 
справедливо не тільки для кінцевої форми органу, але і для форми на 
будь-якому етапі розвитку. Тому віртуальну форму, яка визначає 
результат процесу розвитку в будь-який його момент, Гурвич назвав 
динамічно переформованою морфою. І цим він увів у первісне 
формулювання принципу поля елемент телеології" [11, 157]. Динамічно 
переформована морфа, за Гурвичем, - це передуючий образ, ідея, мета 
[Див.: 11, 160]. 

Тут важливим є питання про те, які функції виконують дані 
компоненти соціального організму при розгляданні їх як ланок 
механізму саморуху соціального організму. В.Барулін, наприклад, 
розглянув дане питання з двох позицій, а саме: причинно-наслідкової і 
функціональної. Так, наприклад, з позицій причинно-наслідкових 
зв'язків сфер він визначив, що скрізь і завжди, на будь-якому 
історичному етапі розвитку матеріальна сфера виступає як основна 
детермінанта всіх сфер суспільного життя. 

Питання з головним елементом функціональних зв'язків сфер у 
нього вирішується складніше. Він роздвоївся і, визнаючи, що логіка 
теоретичного аналізу функціональних зв'язків вказує на те, що духовна 
сфера повинна бути основною, оскільки вона має найбільші потенції 
функціонального впливу на інші сфери, він все ж пише про те, що в 
класовому суспільстві вузлове місце у функціонуванні суспільного 
організму займає політична сфера. Ми ж згодні з Енгельсом, який 
вважав, що в зрілому стані духовна сфера стане провідною, оскільки 
людина раніше, ніж запустити будь-яке виробництво, буде виходити з 
можливих теоретичних наслідків цього кроку. 
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країни таке, що в ньому ми виділяємо початковою ланкою 
антропологічний компонент, передавальною ланкою - ідейно-
теоретичний компонент, роль кінцевої ланки виконує техніко-
економічний компонент і, нарешті, керуючою ланкою виступає 
політичний компонент. Його "робочим тілом" є знання, які в ньому 
перетворюються із сенсів у форму "залізної" людини. 

Таким чином, завдяки структурно-функціональному аналізу нам 
вдалося побудувати образ соціального організму країни. У 
запропонованій моделі в органічну єдність зведені функціональні 
органи, які виникли і діють як у структурі людини, так і в структурі 
соціуму. Крім того показано, що на етапі функціонування соціальне тіло 
досягає ефекту, утворюючи нові функціональні органи з наявних 
функціональних органів. Дослідити їх належить в ході осягнення явищ 
онтогенезу і філогенезу сімейства соціальних організмів. 
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А.Ц. ДЕМИНСКИЙ 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА: НЫНЕШНЕЕ СОСТОЯНИЕ И 
ГОТОВНОСТЬ К КАРДИНАЛЬНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 

Современный кризис общественного развития имеет 
объективные причины, суть которых можно в самом общем случае 
свести к качественному скачку в развитии человека, который 
переходит из фазы физического развития в фазу резкого наращивания 
интеллектуальной мощности. Такая подвижка в биологической основе 
человека привела к смене доминирования в нашей жизни материальных 
ценностей ценностями духовного происхождения. 

Физическая культура как наука о поддержании организма в 
оптимальном режиме откликнулась на этот качественный шаг 
актуализацией экологического и валеологического аспектов эволюции 
человека. Поэтому сегодня перед теоретиками физической культуры 
стоит, как минимум, две проблемы. 

Одна из них связана с наведением методологического порядка в 
области традиционно понимаемой физической культуры, а вторая - с 
разработкой технологий культивирования здорового духа отдельного 
человека, нации или планетарного человечества. По мере продвижения 
в глубь третьего тысячелетия вторая проблема будет быстро, на наш 
взгляд, прогрессировать. Нет сомнений в том, что выход на передний 
план интеллектуального аспекта в развитии человека неминуемо 
оттеснит физическую культуру на задний план, актуализирует ее 
отдельные функции, поставит перед ее теоретиками проблему 
обоснования динамического равновесия с культурой 
интеллектуального происхождения. 

Однако приступать к разработке технологий интенсификации 
интеллектуального развития человека невозможно без актуализации 
классических принципов физического воспитания и просвещения. Это 
необходимо для того, чтобы поддерживать физическое развитие 
человека в оптимальном состоянии как с точки зрения эволюции 
белково-нуклеиновой формы жизни, так и с точки зрения соответствия 
физического тела человека уровню развития интеллекта. На практике, 
как известно, этот разрыв моментально сказывается психическими 
срывами и порой принимает даже драматический оборот. 
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Не случайно в Олимпийской хартии в качестве важной задачи, 

соединяющей "спорт с культурой и образованием" указывается на 
необходимость создания образа жизни, основывающегося на радости 
от усилия, на воспитательной ценности хорошего примера и на 
уважении к всеобщим основным этическим принципам. 

На современном этапе интеллект и физическое совершенство 
превращаются постепенно в актуальную проблему времени, пробуждая 
здоровое чувство самосознания человека. Такое самосознание по-
своему отражает социальные явления и становится "свидетелем" 
материального и духовного развития страны. 

При этом подобно тому, как материальная действительность 
медленно, но уверенно формирует определенный строй, так и 
физическая культура в духовном мире старается доказать 
необходимость стать существенным элементом новой фазы развития 
человечества. 

В связи с этим можно смело утверждать, что физическая 
культура, занимаясь решением социальных задач, не могла не быть 
предметом философского анализа. Однако она до сих пор 
функционировала как бы на абстрактном уровне и, следовательно, 
"теряла" свою специфическую особенность и "обретала" нечто 
всеобщее, став в определенном смысле безотносительной даже к 
предмету своего познания. Здесь хорошо прослеживается тенденция 
возрастания практической ценности становления физической культуры, 
которая занимается "мирскими" делами, воплощая в себе 
прогрессивное общественное содержание. 

Но общественное содержание эпохи сложно и многолико. Одно 
дело понятия, которые обусловлены определенными реалиями эпохи, и 
другое дело тощие и бедные абстракции, связанные, например, с 
религией, церковью и т.д. Для физической культуры не существует 
дилеммы потустороннего или посюстороннего мира, теизм или 
пантеизм. Она способна делать и делает рациональные выводы даже из 
чистого духа, чистой идеи и быстро реагирует своими способами и 
возможностями, опредмечивая, переводя их (дух, идею) в физическое 
действие. 

Это связано с тем, что физической культурой и спортом 
занимаются идейно образованные люди. Поэтому физическая культура 
в единстве с духовностью человека постоянно воскрешает веру в силу 
человеческого разума, побуждая к новой физической деятельности. 

И если, скажем, эпоха не обременена крупными социально-
политическими событиями, то они, можно сказать, компенсируются 
движением спортивным. При всех прочих условиях, спортивные 
мероприятия нейтрализуют социальные эксцессы, переводя их в сферу 
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психологического или физического возбуждения (радость при победе 
любимой футбольной команды, переживания при ее поражении и т.д.). 

Без учета этой компенсаторной способности физической 
культуры или восприятия ее лишь как духовное образование, мы 
оставляем без внимания историческую действительность, без которой 
она превращается в нечто немыслимое. 

Хотя, с другой стороны, не следует сводить понятия физической 
культуры и спорта только лишь к социальным понятиям, ибо теряется 
возможность показать необходимую и естественную преемственность 
их (понятий) в познавательном процессе, коренным образом 
перестраивается содержание понятий, их мировоззренческие функции, 
наконец, несоответствие формы и содержания. Просто надо знать и 
помнить, что все то, что осознается и в социальных, и в понятийных 
формах, выступает как состояние (знания) сознания. Профессионал в 
спорте или специалист в социальных, общественных делах должен в 
итоге браться за реализацию своего знания, своей идеи со знанием 
своего дела. 

Особо подчеркнем одно обстоятельство. Сознание специалиста в 
области физической культуры функционирует (так или иначе) на той 
основе, на которой и a posteriori, и a priori формируется история и 
теория физической культуры. Применяя вполне последовательно опыт, 
знания в этой области в конкретном виде деятельности (бокс, тяжелая 
атлетика, борьба и т.д.), профессионал, как продукт своего времени, 
"вкладывает" все свое содержание, наполняет этот вид деятельности 
некой субстанциональностью, содержательностью. 

При этом не следует думать, будто физическая культура в силу 
неопределенности ее как понятия безнадежно удалена от 
экономического базиса общества. И, если мы здесь говорим 
безотносительно к ее конкретным структурным образованиям, это 
вовсе не значит, что мы не имеем их в виду. Наоборот, наши 
рассуждения постоянно озадачены явлениями этой культуры. 

Идентифицируя понятие физической культуры с основной идеей 
культуры вообще, мы способны показать суть их естественной, так 
сказать, нестыковки, противоречивости как отдельных систем в рамках 
одного историко-культурного (духовного) процесса. 

Те исследователи, которые игнорируют этот принцип различия, 
необходимо содержащегося в понятии их тождества, лишают 
позитивности свои искания. Любой вид физической культуры и любой 
вид спортивной состязательности имеет свою историю. И если впереди 
маячит эпоха состязания в интеллектуальности, то интеллектуальная 
культура, исследуя свой генезис, будет исходить из публичных 
соревнований древних римлян в красноречии, споров схоластов в более 
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позднее время. Сюда же, безусловно, будут отнесены состязания 
членов клуба "Что? Где? Когда?", которые сегодня проводятся среди 
современной молодежи, собирающие многомиллионную 
телеаудиторию. 

Таким образом, физическая и интеллектуальная разновидности 
культуры человека как элементы общей культуры фактически 
присутствовали в ней всегда, но проявлялись в разной мере. Теперь 
только "очами разума" можно представить и понять, что в них один 
момент снимал (упразднял) другой в сфере существенного -
общекультурного. 

Такая же картина наблюдается и в каждой из них. Например, 
нежизнеспособные элементы общей физической культуры не 
представляли собой ничего существенного, потому что они обречены 
исчезнуть и продолжать существовать в форме снятости, то есть как 
историко-культурная видимость. Такова участь несущественного. Даже 
в этой абстрактной эволюции физическая культура подчиняется общим 
закономерностям надстроечных явлений. 

Итак, для того, чтобы теоретическая мысль была готова 
быстро воспринять и осмыслить в категориальном плане грядущий 
скачок в культурном развитии человека, который связан с 
выступлением на первый план его интеллектуальной составной, 
сегодня надо уточнить понятия, которые относятся к физической 
культуре. 

В строгом смысле слова, понятие - это форма мышления, 
отражающая предметы и явления действительности в виде 
совокупности их отличительных признаков. Непосредственно в 
процессе познания понятие выступает основным средством 
формирования и аккумуляции достигнутых человеком научных и 
практических знаний. 

Система знаний, формируемая основным понятийным 
аппаратом, который воплощает в себе существенные признаки данного 
предмета действительности, отражает наиболее существенные 
закономерности функционирования и направленного использования 
физической культуры в системе факторов всестороннего и 
гармоничного развития личности. Эту систему знаний можно еще 
кратко охарактеризовать как систему теоретико-методических и 
научно-прикладных знаний. 

Центральным понятием теории и методики физической 
культуры является понятие "физическая культура". В основе 
специфического содержания его лежит рациональное (не просто 
физическое)   использование   человеком   двигательной   способности 
126 

Культурологічний вісник Нижньої Наддніпрянщини 
(деятельности), направленной на оптимизацию своего физического 
состояния и развития. 

При общей характеристике физическую культуру следует 
рассматривать, как минимум, с трех сторон: деятельностной, 
предметно-ценностной и результативной. Анализ показывает, что 
физическая культура как процесс рационально организованной 
деятельности (деятельностная сторона) включает целесообразную 
двигательную активность человека в виде различных форм 
двигательной деятельности, направленную на формирование 
необходимых двигательных умений и навыков, развитие жизненно 
важных физических способностей, оптимизацию здоровья и 
работоспособности. Таким путем создается разумно-физическое 
состояние индивида. 

Физическая культура как совокупность предметных ценностей 
(предметно-ценностная сторона) представлена материальными и 
духовными ценностями, созданными в обществе для обеспечения 
необходимой эффективности физической деятельности. К ним 
относятся: гимнастика, спорт, игры, туризм, система специальных 
научно-практических знаний, материально-технические средства и 
другие условия функционирования физической культуры. Последнее 
как результат деятельности характеризуется совокупностью полезных 
результатов ее использования, которые выражаются в освоении 
человеком ценностей физической культуры, в приобретенной на ее 
основе физической подготовленности, повышенной дееспособности. 

Физическое воспитание есть вид воспитания, имеющий своим 
специфическим содержанием обучение движениям (двигательным 
действиям). Относительно отдельного человека воспитание - это 
управление развитием физических качеств человека. Физическое 
воспитание является частью общей системы воспитания человека и 
общества. Оно тесно связано с умственным, нравственным, 
эстетическим и трудовым воспитанием. Как и всякое воспитание, 
физическое воспитание представляет собой процесс решения 
определенных воспитательно-образовательных задач, которому 
присущи общие признаки педагогического процесса. Специфической 
же особенностью физического воспитания является то, что это 
специализированный процесс, направленный, с одной стороны, на 
обучение движениям (двигательным действиям), с другой - на 
воспитание физических качеств (способностей). 

Обучение движениям и развитие физических качеств очень 
тесно связаны между собой и составляют органическое единство. 
Однако они по-разному соотносятся между собой на различных этапах 
учебно-воспитательного процесса. Обучение движениям имеет своим 
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содержанием физическое образование. Овладевая движениями, 
имеющими смысловое значение, весьма важными для жизни и спорта, 
занимающиеся приобретают умение рационально и полноценно 
проявлять свои физические качества. Одновременно с этим они 
познают закономерности движений своего тела и посторонних 
предметов. Кроме того, в процессе физического воспитания 
приобретается широкий круг физкультурных и спортивных знаний 
социологического, гигиенического, медико-биологического и 
методологического содержания. 

Воспитание физиологических качеств является не менее 
существенной стороной общего развития. Целенаправленное 
управление прогрессирующим развитием силы, быстроты, 
выносливости и других физических качеств затрагивает комплекс 
естественных свойств организма и тем самым обусловливает 
количественные и качественные изменения его функциональных 
возможностей. Эту сторону физического воспитания можно считать 
воспитанием в узком смысле. 

Наряду с понятием "физическое воспитание" применяют термин 
"физическая подготовка". Этот термин подчеркивает прикладную 
направленность физического воспитания к трудовой или иной 
деятельности. Различают общую физическую подготовку и 
специальную. Общая физическая подготовка направлена на повышение 
уровня физического развития, широкой двигательной 
подготовленности как предпосылок успеха в различных видах 
деятельности. Специальная физическая подготовка 
специализированный процесс физического воспитания, 
содействующий конкретной деятельности (вид профессии, спорта и 
др.), предъявляющий специальные требования к двигательным 
способностям человека. 

Физическое развитие - процесс становления, формирования и 
последующего изменения морфогенетических и функциональных 
свойств человеческого организма. Оно характеризуется изменениями 
показателей, которые можно условно разделить на три большие 
группы: а) показатели телосложения; б) показатели здоровья; в) 
показатели развития общих физических качеств. 

Физическое развитие в известной мере определяется законами 
наследственности, которые должны учитывать как факторы, 
благоприятствующие или, наоборот, препятствующие физическому 
совершенствованию человека. Наследственность, в частности, должна 
приниматься во внимание при прогнозировании возможностей и 
успехов человека в спорте. При этом физическое развитие отражает 
процессы роста и развития организма на отдельных этапах онтогенеза, 
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когда происходит преобразование генотипа в фенотип. Генотип 
характеризует индивидуальные морфофункциональные особенности 
организма, унаследованные от родителей. 

Фенотип изменяется в течение всей жизни, отражая возрастную 
динамику физического развития. Информационная фаза развития как 
раз и связана именно с изменением фенотипа человека. Во-первых, он 
значительно расширит свои границы, во-вторых, он увеличит влияние 
на процесс развития человека, наконец, в-третьих, изменит пропорцию 
между собой и генотипом, что неминуемо вызовет модификацию 
последнего. 

Процесс физического развития подчиняется закону единства 
организма и среды и, следовательно, существенным образом зависит от 
условий жизни человека. К условиям жизни, прежде всего, относятся 
социальные условия. Условия быта, труда, воспитания и материального 
обеспечения в значительной мере влияют на физическое состояние 
человека и определяют развитие и изменение форм и функций 
организма. Известное влияние на физическое развитие оказывает и 
географическая среда. Таковы факторы, которые влияют на физическое 
развитие. 

Но физическое развитие нельзя смешивать с понятием 
"физическое состояние". В первом понятии подразумевается сложный 
многолетний процесс изменения форм и функций организма человека, 
рассматриваемый в динамике, а во втором случае речь идет лишь о 
некоторых морфо-функциональных признаках, относящихся к 
отдельным "точкам" этого процесса, причем взятым как бы в статике. 

В этом аспекте физическое состояние - это совокупность 
телесных свойств человека и обусловленных ими функциональных 
возможностей, сложившихся на определенном этапе индивидуального 
физического развития. 

Физическое совершенство - оптимальная мера всесторонней 
физической подготовленности и гармоничного развития, которая 
соответствует требованиям трудовой и других сфер 
жизнедеятельности, выражает достаточно высокую степень развития 
индивидуальной физической одаренности, согласуется с 
закономерностями всестороннего развития личности и долголетнего 
сохранения крепкого здоровья. Физическое совершенство 
основывается, прежде всего, на таком уровне развития физических 
возможностей человека, который наилучшим образом отвечает 
условиям и требованиям жизни общества: требованиям производства, 
военного дела, общественной жизни, и в итоге, согласимся с Марксом, 
что веществу природы он (человек) сам противостоит как сила 
природы. 
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Итак, физическое совершенство не мыслимо без гармоничного 

физического развития, безупречного здоровья, всесторонней 
двигательной активности и тесно связанной с ней морально-волевой 
подготовленности. 

Среди многообразия понятий физической культуры мы назвали 
основные. Но и этого достаточно, чтобы сделать такой вывод: все 
имеет достаточное основание: и принципы, и понятия состязательности 
физической культуры. Отражающие внешние и внутренние факторы 
формирования физической культуры человека, они не только не 
должны противоречить единству человеческой природы, но, наоборот, 
должны совершенствовать ее. А это, естественно, возможно только в 
условиях социального субъекта. Во многих источниках человек и 
определяется как некая целостность способностей. 

В итоге мы можем поставить такой вопрос: как формировались 
такие центральные понятия науки о спорте, как физическая культура, 
физическое воспитание и физическое развитие (состояние)? Конечно 
же, так или иначе это результат определенных условий данного 
общества и сложившихся в нем спортивных традиций. 

Конечно, возможно возражение: целостность спортивной 
сущности отнюдь не может быть представлена как некая реализованная 
целиком тотальность (хотя такая тенденция желательна) человеческих 
способностей. Нет такого субъекта в действительности, хотя как идеал 
знание нам его задает. Ибо именно в действительности как раз и 
наблюдаем различие в проявлении содержания этих понятий. Другими 
словами, они, так сказать, функционируя в науке о спорте, 
дифференцируют необходимые действия субъекта. Но эти действия 
опять-таки определяются мыслью, сознанием, интеллектом этого 
субъекта. Характер действий, не противореча целевой установке, 
склонностям, интересовал человека, определяя именно такой его путь в 
социальной мобильности. "Этот" путь исключает все другие пути; они, 
в лучшем случае, сопровождают его, но он конкретным образом 
отличается от других. История спорта свидетельствует об этом. 

Далее. Эти ориентирующие на определенную деятельность 
понятия спорта действительно завершают человеческую природу и 
последнее слово здесь - за их рациональной обоснованностью, т.е. 
понятия физической культуры должны содержать (и содержат) 
определенную познавательную категоричность. Рациональное в них 
есть признак их постоянного совершенствования, а значит, вслед за 
этим, и постоянного изменения видов, форм и способов физического 
действия (упражнения). Такое единство в познании происхождения 
спорта есть устойчиво существующее бытие его. Можно еще так 
сказать: оно есть сама история (историчность) спорта. 
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Когда мы осмысливаем понятия и принципы спорта, возможно и 

такое умозаключение: человек в спортивном своем преобразовании 
есть стабильное (покоящееся) единство (существо) устойчивых 
физических (и умственных) характеристик. Свое становление в 
истории спорта этот обезличенный человек (человек вообще) 
осуществляет себя посредством рациональных действий 
(движений).Таких движений в его природе нет. Они "навязаны" ему в 
силу необходимости. Следовательно, он выходит за пределы просто 
природных качеств и обретает гармоничные социальные физические 
качества. Они едины. Но конкретизируются в рамках данного вида 
спорта. Здесь нет единства, здесь то многообразие, которое в итоге 
формирует сходство людей, народов и наций, но уже в области 
физической культуры. В их своеобразном движении навстречу друг 
другу в области международного спорта находит свое выражение 
великая идея, составляющая в свое время одну из главных задач 
олимпизма - единство спорта, культуры и искусства. Практическая 
реализация этой идеи - важная тенденция развития и современного 
спорта. Итак, в концептуальном плане физическую культуру и 
спорт можно определить как целенаправленный процесс телесного 
совершенствования и рационального познания закономерности 
возникновения и развития спорта, его воздействия на 
удовлетворение многообразных культурно-образовательных 
запросов человека и общества. 

Однако не будем забывать о том, что в качественно новых 
условиях, которые наступают вместе с информационной фазой 
развития человечества, физические свойства человека реализуются 
частично - большая часть из его сил, способностей, импульсов, 
остальные - нереализованные его дарования - не пробуждены, они 
дремлют. Однако, поскольку человек потенциально всегда тот же, все 
остается всегда возможным. И надо сделать так, чтобы они проявились 
во всей своей полноте и при этом не сдерживали рост духовности 
человека и его социальную активность. 

О.Л. СКІДІН 
СПЕЦИФІКА УПРАВЛІННЯ В СОЦІАЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ 

ОРГАНІЗАЦІЯХ 

Спосіб, яким формується соціальна організація, суттєво 
відрізняється від того, як утворюється соціальна група. Для появи 
соціальної групи необхідна система ціннісних орієнтацій, їх 
уречевлення у нормах поведінки, груповий контроль за їх 
дотриманням, система статусних, рольових і  престижних позицій, 
131 



Культурологічний вісник Нижньої Наддніпрянщини 
ідейно-психологічний клімат, відчуття групової належності, наявність 
групової пам'яті та ін. 

При формуванні соціальної організації вищеозначені елементи 
суттєво видозмінюються. Ціннісні орієнтації трансформуються у чітко 
визначену формально-юридично ціль [1, 169] чи їх сукупність - "дерево 
цілей". Норми у групі діють як колективні очікування належної 
поведінки. В соціальній організації вони набувають інструктивного 
вигляду, виявляються як тиск на поведінку особи і владні настанови 
[Див.: 2, 135]. 

Контроль і санкції у групі функціонують у формі колективного 
схвалення чи осудження поведінки певного типу, тобто як ідейно-
психологічний тиск. Контроль у соціальній організації більш суворий. 
Тут розписані дозволені та заборонені дії і вчинки, а також відповідні 
форми покарання і винагороди. 

Групова згода налагоджується переважно усною конвенцією. 
Ознакою, яка свідчить про існування міжіндивідуального примирення в 
групі, є наявність конвенційних символів, що організують і 
контролюють поведінку. Згода в організації грунтується на основі 
юридичного контракту, письмової домовленості, правової конвенції. 

Особливу роль відіграє статут організації. В ньому визначена 
ціль, задля якої вона утворюється, конституюються дозволені і 
заборонені засоби її досягнення (дії, вчинки, внутрішній розпорядок, 
процедура взаємин, наявні ресурси і спосіб їх використання). Статутом 
розписуються норми і санкції, вводиться формально визначений 
статусний, рольовий і престижний порядок. 

Стосовно останнього (статусного, рольового і престижного 
порядку) слід додати таке. Система статусів в організації має вигляд 
посадової ієрархії. Кожна посадова позиція декларується як сукупність 
обов'язків і прав для їх виконання. Окрім того, в статусі обговорені 
правила і критерії зайняття чи позбавлення певної посади, спосіб і 
обсяг матеріальної і моральної винагороди за виконання пов'язаних з 
нею обов'язків, рівень необхідної компетенції та підтвердження її 
документації (характеристики, рекомендації, навчальні сертифікати 
тощо). 

Роль уособлює персоніфікацію посадової позиції, її динамічний 
аспект, суб'єктивне виконання. Престиж визначається мірою 
відповідності взятої особою посадової ролі об'єктивним вимогам, 
професійним і кваліфікаційним характеристикам. 

Існує певна відмінність між соціальною групою і соціальною 
організацією у структуруванні вищеозначених елементів, їх 
внутрішньому розташуванні. В групі пріоритетне значення має 
престиж, схвалення чи несхвалення певної моделі поведінки. Далі йде 
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роль, яка розуміється як особисте втілення групових орієнтацій, а не як 
персоніфікація статусу. Статус у групі, як правило, визначений не 
чітко. Він знаходиться позаду ролі і престижу, ніби ховається за ними. 

В соціальній організації навпаки центральним елементом є 
статус, який зовні опредмечується в посаді. Остання переважає і роль, і 
престиж, переводить їх на задній план. Особа в організації виглядає, 
перш за все, як функція, наочним проявом якої є посада. Остання 
значною мірою визначає і роль, і престиж. Роль як персоніфікація 
статусу уособлює тут індивідуалізацію посади - надання їй певних 
специфічних рис, властивих окремому виконавцю. 

Рівень престижу в соціальній організації значною мірою 
обумовлений посадовою позицією. Він визначається скоріше оцінкою з 
боку вищих посадових осіб, аніж думкою колективу. 

З даних констатацій випливає ряд наслідків. У першу чергу, 
свідчення того, що соціальна організація - це інша, а не групова 
соціальна структура. Тому закони групового життя у ній 
підпорядковані, а не самоцінні. Отже, можливості управління за 
принципами "людських відносин" мають тут природне обмеження. 
Вони діють тільки там, де в середині групи спілкуються індивіди, а в 
середині соціогрупової структури - соціальні групи. 

Найбільшою мірою це стосується окремої групи. Саме вона 
може бути для індивіда бажаним середовищем перебування. Звичайно, 
якщо така ж спільнота є його референт-групою. Тобто тією спільністю, 
до ціннісних орієнтацій і зразків поведінки якої він звикає, шукає 
схвалення і самореалізації. 

Соціальна організація є, насамперед, соціогрупова структура. Це 
означає, що в середині її діють більше, ніж одна група. Між ними 
можуть існувати майнові, статеві, вікові, владні, престижні та інші 
відмінності. Звідси випливає і мікрогрупова напруга, і можливі 
конфлікти. Проблема управління тут постає як досягнення міжгрупової 
консолідації, примирення, посилення позитивних значень взаємного 
сприйняття і взаємної оцінки. 

Звичайно, соціальну організацію можна розглядати, 
абстрагуючись від діючих в її просторі міжгрупових відмінностей, 
тобто як єдину групу. Але в такому випадку те, що об'єднує групу, як 
правило, слабкіше того, що її роз'єднує. 

Знання міжгрупових відмінностей, напруги і конфліктів має для 
управління більшу вагу, аніж загальне почуття "ми - група" (ми - вуз -
факультет - курс - студентська група - лабораторія тощо). Рівень 
керованості цією спільнотою буде визначатися тим, наскільки вдалося 
подолати ці міжгрупові відмінності, зняти міжгрупову напругу, 
погасити міжгрупові конфлікти; прищепити почуття належності до 
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всієї навчальної організації, а не лише до окремої соціально-
психологічної спільності. 

Тут уже досить чітко проглядаються етапи і форми соціального 
управління в залежності від того, з якою соціальною структурою має 
справу керівник. Змістом групового життя є згуртування, консолідація, 
гомогенізація. Завдання керівника - коли він має справу з окремою 
групою — полягає в тому, щоб підвищити рівень її консолідації. Це 
досягається шляхом інтеріоризації (засвоєння, сприйняття, уособлення) 
групових ціннісних орієнтацій, дотриманням заснованих на них 
нормам поведінки. Чим більше консолідована група, тим одностайніше 
реагує вона на будь-які відхилення від очікуваної поведінки. Отже, 
міра групового контролю і ефективності санкцій буде вищою. 

Лідер (керівник) має дбати про те, щоб продуктивно 
розв'язувався конфлікт між особою і групою. 

У соціальній же організації, в основі якої лежить соціогрупова 
структура, змістом дій керівника має бути подолання міжгрупової, а не 
міжіндивідуальної, напруги. Досягається воно приблизно таким же 
чином, як і в окремій групі. Тільки роль індивідів тепер беруть на себе 
групи, які у взаємодії між собою діють як окремі соціальні одиниці. 

Між ними теж потрібно віднайти цінності, що їх консолідують; 
виробити правила взаємодії, встановити ефективний контроль за їх 
дотриманням, втілити дієве карне і винагородне право, домогтися 
справедливої винагороди та мобілізуючої стратифікації окремих груп 
на статусних, рольових та престижних позиціях. 

Зовнішня подібність дій лідера в групі і соціогруповій структурі 
не повинне вводити в оману. В першому випадку переважають 
емоційні контакти, психологічні фактори, почуття взаємної симпатії чи 
антипатії. Тут лідер діє переважно як комунікатор і психотерапевт. У 
другому випадку (соціогрупова структура) відносини більш формальні. 
Тут взаємодіють соціальні суб'єкти, а не окремі індивіди. Тому 
домінуючу роль починає фати не влада авторитету, а авторитет влади. 
Лідер тут повинен бути вольовою і рішучою людиною, здатною до 
функційно-правових, а не душевно-емоційних стосунків. Він має дбати 
про комфорт і спокій усього колективу, а не окремих індивідів чи 
малих угрупувань. 

Консолідація в таких спільнотах не має самоцінного значення; 
вона - тільки засіб для більш ефективної діяльності всієї соціогрупової 
структури, на якій базується дана соціальна організація. 

Соціальна організація, проте, не тотожня соціогруповій 
структурі, хоч остання і складає її людську основу. Соціальна 
організація є певним типом соціогрупової структури, саме той її 
різновид, специфічною рисою якого є доцільність колективної дії. 
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Розглянемо це на прикладі вузу. Якщо в ньому діють незалежні від 
статусу формування, то тоді вуз не є доцільною (навчальною) 
організацією. В ньому немає єдиної виробничої мети і відповідної їй 
організації колективної взаємодії і стосунків. Але варто у вузі 
організувати окреме підпорядкування статусу угрупування (типу 
дослідницької ланки тощо), як воно із соціогрупової структури 
перетворюється на навчально-виробничу організацію - суб'єкта 
виробництва, обміну, розподілу і таке інше. 

Отже, підкреслимо ще раз, соціальною організацією є доцільно 
(у відповідності з поставленою метою) діюча соціогрупова структура. 

Перетворення соціогрупової структури на соціальну організацію 
надає управлінню нею додаткові риси. Тепер першорядного значення 
набуває чітке, наскільки можливе певне і всебічне визначення мети. 
Вона є тим законом або принципом, який визначає будову, ієрархію та 
функції соціальної структури організації [Див.: 2, 381]. Чим 
реалістичніше, адекватніше, глибше і точніше мета, тим краще 
соціальна організація (особливо її керівництво) усвідомлює власну суть 
і призначення. Значить, тим доцільніше, ефективніше і раціональніше 
воно може діяти. 

Переважна більшість соціальних організацій є поліфункційними, 
багатоцільовими. Тому мова повинна йти не про єдину мету, а про 
певний діапазон, палітру, віяло, "дерево" цілей. В ідеальному випадку 
всі вони мають бути не лише усвідомленими, а й ієрархізованими за 
певним, суттєвим саме для даної організації, критерієм. 

Разом з усвідомленням мети важливим для фундації і 
забезпечення нормального функціонування організації є 
нормотворення, розробка правил і рамок дозволеної і забороненої 
поведінки. В групі і соціогруповій структурі можуть існувати неписані 
правила, звичаї чи традиції. В соціальній організації правила завжди 
юридично оформлені. Вони писані і внесені у статут та інші установчі 
та засновницькі функційні документи. 

Те ж стосується контролю стратифікаційного порядку, санкцій 
тощо. Всі вони є виключно елементами формально-юридичної 
структури. 

Наявність неформальної і формальної структури в соціальній 
організації обумовлена збереженням груп і соціогрупових утворень. 
Зрозуміло, що існування останніх уникнути неможливо, оскільки 
адміністративна (бюрократична) організація соціальної взаємодії є 
певною надбудовою, яка виростає на ґрунті групової і соціогрупової 
спільноти. Вона не може повністю зняти особистісний аспект людських 
стосунків, звести їх лише до формально-юридичних норм. 
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Неформальна взаємодія у соціальній (формально-юридично 

оформленій) організації має компенсаційне призначення: цим 
долається її бюрократична байдужість до екзистенційних основ 
людського буття. 

Перебування індивіда у групі та соціогруповій структурі 
породжує особливі потреби, які саме вони і задовольняють. Соціальна 
ж організація цього зробити не може в принципі. Вона призначена для 
зовсім інших — продуктивних - цілей. Така складність внутрішньої 
будови соціальної організації, той факт, що вона має в собі також групу 
і соціогрупову структуру, породжує напругу, розбіжності і 
суперечності. Розвиток соціальної організації відбувається шляхом їх 
усвідомлення практичного подолання. 

Як вже відмічалося, складовими частинами соціальних 
організацій є мета, правила внутрішнього розпорядку, 
адміністративний нагляд, посадова ієрархія, рольова і престижна 
стратифікація, почуття належності, документована пам'ять організації 
(архів), управлінська культура, захист території (пропускна система), 
обсяг, структура і спосіб використання ресурсів, рівень ефективності 
колективних дій. В особливій природі цих елементів і способі їх 
поєднання між собою і криється специфіка особливого типу соціальної 
організації. 

Інтуїтивно зрозуміло, що суспільним призначенням усіх типів 
вищих навчальних закладів є співучасть в організації навчання і 
виховання. Але це функція впорядкованої сукупності всіх навчальних 
закладів, котрі у цьому відношенні виступають складовими 
компонентами школи (з великої букви) як соціального інституту. У 
цьому загальному діапазоні кожен окремо взятий навчальний заклад 
(тільки у цьому відношенні про нього можна говорити як про соціальну 
організацію, а не про соціальний інститут) може і зобов'язаний 
віднайти свою особливу мету і засоби її реалізації. 

Тут важливо знати відношення окремо взятого вищого 
навчального закладу як організації до системи освіти як соціального 
інституту. Освіта, наприклад, може бути одержавленою. У такому разі 
кожна окрема вища школа функціонує як переважно адміністративний 
орган держави. А це означає, що держава визначає і приписує їй мету, 
виділяє ресурси, приймає рішення про відкриття чи закриття 
конкретного навчального закладу, визначає штатний розклад, здійснює 
адміністративний нагляд за його лояльністю. Держава при цьому 
користується позитивними здобутками діяльності окремого 
навчального закладу. Але разом з тим вона бере і відповідальність за 
негативні результати, невдачі, поразки, відводить зовнішні загрози. 
Така ж ситуація складається і в тому випадку, коли окремо взятий 
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вищий навчальний заклад жорстко підпорядкований якомусь 
соціальному інституту: церкві, виробництву, науці тощо. 

Отже, про окремо взятий вищий навчальний заклад можна 
говорити як про соціальну організацію лише тою мірою, якою він діє 
автономним чином. У першу чергу, здатний самостійно визначити мету 
і шукати шляхи її реалізації. Звідси випливають і переваги такої 
організаційної структури, і її недоліки. Автономність існування робить 
вуз більш ініціативним, динамічним, гнучким, схильним до пошуку і 
використання нових педагогічних та інших соціальних технологій, 
здатним вистояти у конкурентній боротьбі з іншими навчальними 
закладами за навчальний контингент, моральні, фінансові та людські 
ресурси. Разом з тим, він буде більш схильним до комерціалізації 
освіти, діяти скоріше за критеріями ефективності, аніж справедливості і 
рівності, орієнтуватися переважно на актуальний стан освітнього 
ринку, аніж історичні перспективи і потенційні потреби суспільства. 
Можливість фінансового краху, що є природнім наслідком ринкової 
конкуренції, являє собою і несе у собі потенційні загрози для 
навчального контингенту і педагогічного персоналу. 

Перетворення вищого навчального закладу на інституційний 
адміністративний орган має свої недоліки і переваги. 
Підпорядкованість жорсткому інституційному контролю позбавляє 
його ініціативи, динамізму, творчого початку, бо весь час доводиться 
координувати свої дії з командами зверху. Навчальний заклад 
бюрократизується, адже у нього відсутня реальна і дієва мета. Він стає 
здатним проявляти лише виконавчу ініціативу. Нові соціальні 
технології спускаються йому зверху у вигляді адміністративних 
команд, розпоряджень та інструкцій. Такий навчальний заклад не 
користується, або користується у досить обмеженому вигляді, 
позитивними наслідками своєї успішної діяльності. Щоправда, не несе 
прямої відповідальності за власні поразки, його бере на себе керівна 
інституція, найчастіше держава. 

Звичайно, про автономність чи залежність навчальних закладів 
слід говорити досить умовно. Приватний вуз може не бути жорстко 
підпорядкованим державі, але залежить від міністерства, церкви, 
батьків, общини, регіону, крупних промислових чи фінансових фірм, 
котрі є інвесторами, або приватної особи. А тому контролюють 
використання виділених ними коштів. Всі навчальні заклади 
підпорядковані моралі і праву даного суспільства, вони функціонують за 
певного політичного режиму і у певному культурному середовищі. Має 
на них вплив також ринок праці, номенклатура професій і 
спеціальностей. Не байдужі до діяльності навчальних закладів 
політичні партії, профспілки, громадські організації. 
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Інституційний контроль над навчальними закладами теж не 

буває абсолютним і всеосяжним. Держава, наприклад, у відношенні до 
школи - це лише адміністративний апарат міністерств і відомств. 
Функціонери цих установ не завжди настільки компетентні, 
працелюбні, енергійні і відповідальні, аби взяти освітні установи під 
тотальний контроль. У деяких випадках ініціатива знизу не лише 
припускається, а навіть вимагається чи спонукається. Окремо взята 
навчальна установа може вдало для себе використати суперечності в 
адміністративному апараті міністерства чи відомства, або скористатися 
міжінституційними суперечностями. Але загальний принцип 
залишається незмінним: навчальний заклад є соціальною організацією 
там і тоді, де і коли він автономно визначає цілі своїх організованих 
зусиль. 

Цілі навчально-виховної організації можуть бути стратегічними, 
тактичними й оперативними. Критерієм тут виступає час 
цілепокладання: стратегічні цілі розраховані на відносно далеку 
перспективу, тактичні - на середню, оперативні проявляються як 
робочий план дій. У першому випадку особливе значення має 
перспективність мислення керівної групи організації, передбачення і 
прогноз. Але основа стратегічного планування приватних і державних 
навчальних закладів різна. Для перших основним принципом 
діяльності є необхідність виживання у конкурентному середовищі. 
Тому стратегія будується на необхідності збереження довіри реальних 
чи потенційних інвесторів і кредиторів, у перш чергу, найбільш 
могутніх серед них. Для державного навчального закладу проблема 
виживання не стоїть так гостро, він виживає разом із державою. Тому 
він у своїй стратегії користується і керується перспективними 
настановами держави, модифікуючи їх в залежності від своїх 
конкретних умов. 

Тактичне планування діяльності має особливе значення, бо воно 
є концептуальною основою робочих планів. У його основі повинна 
лежати відповідь на ряд досить важливих питань: 1) що може 
навчальний заклад запропонувати у якійсь середній перспективі; 2) 
якою буде передбачувана відповідь ринку чи держави на ці пропозиції, 
тобто кому може знадобитися пропонований її освітній продукт, 
послуга чи інформація; 3) як це можна зробити, мінімізувавши при 
цьому витрати; 4) як потім використати отримані здобутки. Якщо 
концептуальна основа тактики діяльності розроблена досить ґрунтовно, 
оперативний робочий план є її логічним продовженням і подальшою 
робочою конкретизацією. Значимість оперативного планування полягає 
у тому, що він є законом діяльності навчального закладу, і як такий 
підлягає безумовному виконанню. Поширена серед керівного складу 
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(особливо державних освітніх установ) думка про плідну корекцію 
планів життям є, у більшості випадків, свідченням і симптомом 
невмілого управління. 

При плануванні мети навчальні заклади, як і інші соціальні 
організації, чекають загрози, котрих варто запобігти вже на цій стадії 
роботи. Мета може бути завищеною чи заниженою стосовно 
можливостей і ресурсів навчального закладу. У обох випадках 
навчальний заклад очікують негативні наслідки або збочення у роботі. 
У першому випадку (мета завищена) заклад працює з 
перевантаженнями. Його людські, матеріальні та фінансові ресурси 
виснажуються. Наступає колективна втома, невдоволення чи апатія 
Частішими і більш тривалими стають конфлікти. Спостерігаються 
комунікативні й інші блокади та безвихідь. 

Серед різних типів соціальних організацій найбільш чітко здатні 
визначити мету господарські організації. У них найбільш чіткі критерії 
досяжності мети - гроші або їх певний еквівалент. У політичних 
організацій (партій, інших громадських об'єднань політичного 
спрямування діяльності) критерієм досяжності мети виступає влада. Це 
вже менш надійний показник, хоч і тут можна визначити деякі 
індикатори: число зареєстрованих членів, поданих на виборах голосів 
тощо. Найменш чіткі вони у культурно-освітніх організаціях, до яких 
належать і вищі навчальні заклади. Критерієм їхньої ефективної 
діяльності виступає престиж - річ, яку важко вимірювати через числові 
показники. Одним із небагатьох таких індикаторів може бути число 
бажаючих вчитися чи працювати у певному навчальному закладі. Але 
він проявляється з особливою силою тоді, коли навчальні заклади 
діють у конкретних умовах, ведучи боротьбу за накопичення людських 
ресурсів. Тому приватні навчальні заклади, дії яких більше нагадують 
приватні промислові організації, звичайно визначають і усвідомлюють 
свої вимоги ясніше і чіткіше. Вони ставлять більш заземлені цілі — 
заробити гроші, накопичити фінансові ресурси. Державні ж навчальні 
заклади, котрі самі в основній масі не накопичують ресурси, 
отримуючи їх від держави, схильні до абстрактного і туманного 
цілепокладання, наприклад, виховання всебічно і гармонійно 
розвиненої особи, як визначала свої цілі колишня радянська школа. Із 
змістовного боку це була ідеологічна фікція. Із формального - тут 
відбувалося неправомірне ототожнення, накладання і злиття цілей двох 
принципово різних соціальних структур: вищої школи як соціальної 
організації і системи вищої освіти як соціального інституту. Мета, якої 
може досягти за дуже сприятливих передумов і в досить далекій і 
туманній перспективі, все суспільство чи навіть весь історичний 
процес, тут ставилася до виконання окремо взятому  навчальному 
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закладові. Зрозуміло, що це була також організаційна фікція. Замість 
чіткої управлінської директиви висувалася утопічна надія і 
прекраснодушна мрія, що не була підтверджена ніякими ресурсами, 
тим більше ресурсами окремо взятого вузу. Такі приписи не мали 
ніякого практичного значення, а лише організаційно-управлінське 
призначення. 

Чим чіткішими, яснішими, реальнішими будуть визначені цілі 
(обов'язково освітні), тим ефективнішою і продуктивнішою буде 
діяльність навчального закладу. Вища школа у цьому відношенні має 
суттєві переваги. Вона покликана готувати спеціаліста, профіль якого 
більш-менш точно визначений в існуючій номенклатурі 
спеціальностей. Середня школа знаходиться у цьому відношенні у 
більш суперечливій ситуації. Вона одночасно покликана виховувати 
моральну особу, законослухняного громадянина, працівника, солдата, 
майбутнього шлюбного партнера, батька, споживача, громадського 
діяча тощо. Всі інші соціальні структури очікують від школи людину з 
потрібними їм соціальними якостями. Прагнучи задовольнити всіх, 
школа певною мірою не може задовольнити нікого. На фунті подібних 
розчарувань і виникають різного роду реформаційні утопії, інколи 
досить радикального спрямування, наприклад, розглядувана раніше 
концепція дешколяризації. Проблема окремо взятого навчального 
закладу тут полягає в тому, аби чітко визначатися щодо власних цілей і 
засобів їх досягнення. Маючи при цьому на увазі, що кожна соціальна 
організація, навчальний заклад в тому числі, має багатоцільове 
спрямування діяльності. Тут основне завдання полягає у тому, щоб 
грамотно розробити "дерево цілей" - деяку їх ієрархію за критеріями 
значності та досяжності. 

Ще одним збоченням роботи соціальних організацій саме в 
цьому пункті є втрата мети. В такому випадку відбувається 
бюрократичне переродження соціальної організації. Не маючи чітко 
розроблених цілей, організація починає працювати на саму себе. 
Відповідно до цього її діяльність стає суспільно безцільною, 
безглуздою. Подібна активність, породжує формалізм, ритуалізм, 
кар'єризм та інші відхилення. До бюрократизації найбільшою мірою 
схильні інституційні адміністративні органи, особливо державні 
установи. Якщо освіта підпорядкована жорстко державі, окремий 
вищий навчальний заклад з більшою чи меншою незворотністю стає 
адміністративним органом держави. Приватні заклади тут мають 
суттєві переваги: на них тисне не адміністративно-командна система, а 
оточуюче суспільство з його реальними, а не штучно вигаданими 
потребами. Одним із шляхів подолання тенденції державних освітніх 
установ до бюрократизації могло б стати реформування існуючої 
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системи управління та фінансування освітніх закладів, особливо вищої 
школи. Держава могла б фінансувати окремі освітні установи у 
відповідності з їх конкретними культурно-освітніми проектами, тобто 
планування мало б рухатись не зверху вниз, а знизу вверх. 

І, нарешті, останній випадок: організація не може визначатись 
щодо мети. У цьому випадку відбувається ідеологічне переродження 
соціальної організації. Це означає, що вся її активність концентрується 
навколо пошуку цілей. Теоретико-концептуальна і словесно-вербальна 
рефлексія починають домінувати, підпорядковуючи собі інші види 
діяльності. Балакуни, ідеологи і демагоги стають основними 
працівниками і спеціалістами. На безцільну і непродуктивну розмову, 
пустопорожнє резюмування витрачаються основні ресурси організації. 
Конфлікти в організації теж набувають словесно-концептуальних форм 
і способів їх розв'язання. 

Загроза ідеологічного переродження є цілком реальною, у першу 
чергу, для культурно-освітніх організацій, бо їх діяльність носить 
переважно інформаційний, ідейно-теоретичний і образно-символічний 
характер. Така загроза зростає разом з одержавленням освіти і 
культури, централізацією держави. А особливо тоді, коли держава 
офіційно визнає деяку ідеологію чи утопію та стає на їх силовий захист. 
Підміна реальних цілей ідеологічними закликами стає в цих умовах 
фактично незворотньою. Роздержавлення освіти та деідеологізація 
держави і є основними ліками від такого захворювання. 

Формулювання і виконання правил внутрішнього розпорядку в 
вищих освітніх організаціях теж має свою специфіку. Система 
заборонених дій тут є досить простою і в цілому не суперечить 
правилам громадської моралі поза навчальним закладом. А основна 
проблема полягає в тому, щоб зробити ці правила простими, 
зрозумілими, однозначними, внутрішньо не суперечливими, 
співвіднесеними з цілями і ресурсами навчального закладу. 

Це ж стосується контролю за дотриманням правил. Вже 
говорилося, що кожного разу, коли вуз вдається до адміністративних 
заходів щодо його вихованців, він перестає діяти власне педагогічним 
чином. Коли така форма контролю набуває систематичного характеру, 
а тим більше, стає єдино можливою формою регламентації стосунків, 
відбувається переродження навчального закладу. Він поступово стає 
авторитарно-примусовою структурою. Крайньою межею такої 
трансформації є перетворення навчального закладу на суто 
адміністративний або репресивно-примусовий орган. У дійсності 
досягнення подібного стану малоймовірно, тим більше в сучасних 
умовах. Але тенденція до цього спостерігається, і досить часто. Такого 
роду деформація тим більш можлива, чим більше виявляються наступні 
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передумови: конфліктна соціогрупова структура суспільства поза 
вищою школою породжує конфліктну соціогрупову структуру у вузі; 
студенти та викладачі вищої школи представлені не тільки вихідцями з 
різних суспільних прошарків, але також і з різних етнокультурних, 
професійних, територіальних груп; вища школа одержавлена, а держава 
надмірно централізована; в основу дидактичного процесу закладена 
педагогіка примушення та спонукання, а не співробітництва і 
мотивування; серед персоналій керівного складу навчальних закладів 
переважають авторитарні лідери; діяльність вчителів і викладачів 
вищої школи оцінюється не за компетенцією і досвідом, а за рівнем 
виконавчої дисципліни, формальної (демонстративної) слухняності, 
ідеологічної чи особистої відданості: між навчальними закладами 
відсутня конкурентна боротьба за фінансові та людські ресурси: вони 
не визначають самостійно цілі своїх дій, не накопичують ресурси і не 
відповідають за наслідки власних дій. Це не значить, звичайно, що 
школа і вуз мають зовсім відмовитися від примушення й 
адміністративного контролю. Але проблема полягає в тому, аби 
віднайти адекватні сутності навчально-виховного процесу засоби 
дисциплінування. Вища школа є посередницькою ланкою між сім'єю, 
котра діє за принципами свободи і винагороди, і державою, дії якої 
переважно ґрунтуються на примушенні та покаранні. У навчально-
виховному процесі, отже, примушення має проявлятися як 
самоконтроль, свобода - як контрольна спонтанність, покарання - як 
втрачена винагорода. 

Певна специфіка у функціонуванні правил і адміністративного 
контролю існує також серед професійних груп навчально-виховного 
процесу - викладачів вищої школи. Це люди, професійна діяльність 
яких розглядається як покликання, соціальне служіння, творче особисте 
самоздійснення. 

Будь-яка зовнішня регламентація діяльності сприймається ними 
хворобливо, як грубе і безгрунтовне втручання в інтимно-особистісний 
процес комунікативної взаємодії. До того ж, воно (таке втручання) 
мало ефективне, бо творча діяльність взагалі важко піддається 
зовнішній формальній регламентації. Тому заборон у вузі має бути 
мінімум, сюди входять тільки такі дії, котрі не узгоджуються з 
мораллю чи правом даного суспільства. Меж дозволеного практично 
немає, вони визначаються лише особистими можливостями 
працівників. Грамотне адміністративне управління у цій частині 
полягає в тому, аби своєчасно й адекватно винагородити творчі 
інновації професіоналів освіти. 

Статус, роль і престиж у вищому навчальному закладі як 
специфічній соціальній організації залежить від груп належності. Це 
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означає, що діти заможних, владних і престижних груп у цілому (як 
деяка статистична вірогідність, а не фатально обов'язковий випадок) 
вчаться краще, або, більш того, перебувають на вищих академічних 
позиціях - мають кращі оцінки та інші символи визнання. Боротись із 
цим явищем звичайна вища школа практично не може, у неї немає для 
цього ні відповідних ресурсів, ні дієвої мотивації. Формальне 
одержавлення школи теж мало впливає на цей процес, бо продовжує 
діяти фактор соціалізуючої нерівності сімей. Фінансові дотації 
соціально знедоленим сім'ям освітнього спрямування були б значно 
ефективнішими за умов, що частина шкіл спеціалізується саме у цьому 
напрямку, між ними існує конкуренція за таких інвесторів, а батьки 
мають право вибору навчального закладу. 

Іншим статусотворчим фактором стосовно студентів є вік. Чим 
старша молодь, тим їх вузівський статус вищий, але лише стосовно 
дітей іншого віку. Об'єднання молоді у групи за одним і тим же віком 
практично знімає якусь помітну дієвість даного фактору. На старших 
курсах вищої школи з'являється ще один чинник внутрішньої 
стратифікації студентів - за критеріями статевої привабливості. Він 
органічно пов'язаний із зовнішністю та внутрішнім світом особи і є 
значним випробуванням її можливостей і ресурсів, інколи надовго 
визначаючи успішну чи неуспішну життєву траєкторію. Найбільш 
небезпечний варіант - накладання негативних факторів стратифікації: 
сімейного, академічного та сексуального. Якщо один і той же студент 
чи студентка одночасно походить із сім'ї низького соціального 
становища, має низький академічний і сексуальний статус, його 
ситуація заслуговує на особливу педагогічну увагу. 

У студентів вищих навчальних закладів стратифікуюча дія сім'ї 
суттєво пом'якшується. Більшість (інколи переважна більшість) з них 
має високе соціальне походження і приблизно однакові шанси на успіх. 
Усі вони вже пройшли шкільну селекцію і довели свою придатність до 
навчання. Студенти скромного соціального походження пройшли так 
звану "зверхселекцію" і теж в основному можуть конкурувати за 
дипломи. Стратифікуюча дія сім'ї тут проявляється у гірших 
матеріальних умовах життя студентів із бідніших прошарків, що 
вимагає від них якусь частину свого навчального часу витратити на 
підтримання свого існування, що погіршує їх шанси у конкуренції за 
дипломи. Частина з них "вимивається" з університетів, академій та 
інститутів, частина пізніше його закінчує. А це погіршує їх можливості 
щодо працевлаштування, професійної кар'єри та соціальної 
мобільності. 

Опосередковано через систему освіти продовжує діяти сімейне 
походження  і  на  формування   педагогічної  професійної групи.  За 
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даними зарубіжних соціологів, більшість вчителів походить із двох 
сусідніх прошарків: верхівки нижчого і найнижчого шару середнього 
класів. Тобто їх соціальне походження досить скромне. Цим 
закладаються деякі передумови для демократизації школи. Але це ж 
негативно позначається на ефективності діяльності навчальних класів. 
У колишньому СРСР і сучасній Україні вчителі в основному походять 
із благополучних сільських родин. Це переважно дівчата. Який вплив 
це справляє на діяльність школи, поки що не досліджено. 

Проте, знання механізмів і соціальної бази набору учнів, а 
особливо студентів, має принципове значення. Навчальні заклади є 
такими соціальними організаціями, де основним ресурсом виступають 
люди. Навіть у промислово розвинутих країнах освіта продовжує 
залишатися бідною, фінансування на неї звичайно не перевищує 6-7 %. 
Не має першопорядного значення і матеріально-технічна база вузів, 
хоча значення даного фактору суттєво підвищується порівняно зі 
школою та коледжем. 

У структурі людських ресурсів переважне значення мають 
об'єкти навчання - слухачі та студенти, останні особливо. Це означає, 
що навіть при бідній матеріальній базі і низькому рівні навчання і 
викладання, але при належній підготовці учні і студенти (останні 
особливо) можуть показувати необхідний рівень знань. Отже, 
попередня селекція і відбір мають для вищих навчальних закладів 
неабияке значення. 

Сучасна школа у переважній більшості промислово розвинутих 
країн є обов'язковою, що суттєво знижує її можливості попередньої 
селекції учнів. Вона здійснюється тільки у спеціальних школах. У вузах 
є два досить поширених механізми селекції: вступний екзамен 
(практикувався в СРСР і застосовується зараз майже у всіх країнах 
СНД) і внутрішньовузівська селекція з вільним, контрольним записом 
на факультети. У першу чергу, це практикують платні навчальні 
заклади. Вони при цьому збільшують число своїх інвесторів, роблять 
більш справедливим і об'єктивним відбір, підвищують рівень 
конкуренції за дипломи. Зокрема, в американських університетах і 
коледжах у більшості випадків для запису на факультет основну роль 
відіграє квитанція про оплату навчання. Але внутрішньовузівська 
селекція тут досить жорстка: із кожних 100 вступників випускниками 
стають лише 40—50. Але така практика вимагає значного аудиторного 
фонду та численного загону викладачів, тобто робить навчання у вищих 
навчальних закладах значно дорожчим, що також стає одним із 
механізмів селекції абітурієнтів, але за соціально-економічними 
критеріями. 
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Таким чином, соціальні організації є діючими формально 

організованими групами. Їх внутрішнє впорядкування здійснюється 
шляхом визначення мети, створенням правил внутрішнього 
розпорядку, через адміністративний нагляд за їх виконанням, 
створенням посадової ієрархії, розподілом ролей і престижу, 
формуванням почуття належності, через координацію діяльності, 
нагромадження і продуктивне використання ресурсів. 

За сферою діяльності всі соціальні організації можна поділити на 
господарські, політичні та культурно-освітні. Вуз як соціальний заклад 
належить до третього типу соціальних організацій. 

Специфіка навчальних соціальних організацій визначається 
характером визначення мети, правилами внутрішнього розпорядку, 
адміністративного примушення і контролю, посадовою ієрархією, 
розподілом ролей і престижу, структурою нагромадження і 
використання ресурсів. Відсутність чітких критеріїв визначення і 
досяжності мети ускладнює оцінку і самооцінку їх діяльності, висуває 
на передній план стратегічне, перспективно спрямоване проектування 
та планування, неформальність стосунків і регламентацій, особистісні 
стосунки і мотивації, значення почуття належності, вимагає від лідерів 
особистої харизм и та влади авторитету, перетворює персонал вищого 
навчального закладу на основний ресурс діяльності. Навчальні заклади 
належать до первісних соціальних організацій, основним призначенням 
яких є задоволення колективних духовних потреб, тому застосування 
соціальних технологій є необхідністю сучасного управлінського 
процесу соціальних навчальних організацій. 
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В.О. ТАРАН 
ДЕЯКІ ВИХІДНІ МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРИНЦИПИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

ІДЕОЛОГІЇ ПЕРЕХІДНОГО СУСПІЛЬСТВА 

Дослідження ідеології перехідного суспільства вимагає 
визначення методологічного підходу, який би дав змогу найбільш 
повно й ґрунтовно розглянути і проаналізувати сутність цього явища. 
Його визначення - завжди складний, діалектично суперечливий процес, 
оскільки, з одного боку, вимагає урахування методологічних традицій і 

145 



Культурологічний вісник Нижньої Наддніпрянщини 
принципів, що склалися раніше, а з другого - не може претендувати на 
науковість, не ставлячись критично і не розриваючи зв'язків із вже 
існуючими застарілими традиціями та принципами, не обґрунтовуючи 
нові, які б відповідали об'єкту пізнання, що перебуває у розвитку. 

Особливого значення у даному випадку набуває потреба 
визначення проблеми причинної зумовленості трансформування 
ідеології та розвитку ідеологічних процесів у перехідному суспільстві. 
Сучасний плюралістичний підхід дає змогу використовувати широку 
каузальну палітру у науково-філософському аналізі різних соціальних 
явищ. Причому, як свідчить рівень сучасних соціально-філософських 
досліджень, монокаузальний підхід стає сьогодні вже недостатньо 
перспективним напрямком методологічного забезпечення наукового 
дослідження. 

У зв'язку з цим доцільним стає використання соціокультурної 
детермінанти як такої, що у порівнянні з іншими - матеріально-
виробничою, формаційною, цивілізаційною тощо - виходить за межі 
монокаузального підходу і, розглядаючи соціальні явища у 
полікаузальному полі, зміщує акценти з однієї детермінанти на 
декілька інших, що можуть існувати разом або як рівні за значенням і 
впливовістю на різні сторони суспільного життя, або як такі, що 
послідовно чи періодично змінюють свою провідну роль у системі 
основних детермінант суспільного розвитку. Це дає можливість для 
формування більш поширеного уявлення про природу і сутність будь-
яких соціальних явищ, у тому числі й ідеологічних процесів у 
перехідному суспільстві. 

Виходячи з принципу полікаузальності, ідеологію перехідного 
періоду доречно розглядати у багатопараметральній, багатофакторній 
площині, оскільки гіпертрофія будь-якого одного аспекту обмежує 
визначення суті ідеології, схиляє до консервативно-догматичного 
підходу в її розумінні. 

Відомо, що для соціалістичної ідеології радянської доби 
характерною стала виробничо-трудова гіпертрофія, яка, якщо і не 
гальмувала, проте суттєво принижувала досить-таки важливі аспекти 
всіх структурних елементів духовного життя, в тому числі й ідеології, а 
саме: правові, управлінські, соціоорганізаційні, націокультурні, 
соціопсихологічні тощо. Фатальна роль класової боротьби в соціальній 
орієнтації людей витікала якраз з виробничо-трудової концепції 
соціуму. 

Тому, не зважаючи на певні позитивні моменти попередньої 
виробничо-трудової концепції, її загально-теоретичні засоби не можуть 
бути безумовно придатні до опанування пострадянськими реаліями. Не 
випадково,  визнаючи  в  цілому  справедливою  ідею  про  наявність 
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класових утворень у суспільстві та враховуючи нові тенденції в 
сучасних соціальних процесах, класово-центристський підхід змінився 
на етно-націо-центристський, який більше відповідає соціокультурній 
парадигмі. 

Соціокультурна детермінанта суспільного розвитку розв'язує 
проблему специфіки поєднання культури та соціальної практики, що 
дає можливість глибше зрозуміти сутність багатьох соціальних 
процесів і явищ. До речі, такий підхід певним чином продовжує 
традицію вітчизняної наукової думки. Згідно з висловлюваннями 
прибічників соціокультурного підходу, саме діалектична 
суперечливість між соціальними відносинами, з одного боку, та 
культурою даного соціуму, з другого боку, є формою основної 
суперечності, яка, у випадку конструктивної діяльності, забезпечує 
динаміку історичного поступу. Найголовніше у цьому процесі 
досягнення гармонійності розвитку. Соціальні відносини не можуть 
довільно змінюватися в залежності від бажання людей. Із великої 
множини всіх можливих соціальних інновацій для суспільства певної 
культури припущеними можуть бути лише деякі, які принципово не 
видозмінюють засадничі елементи культурної основи. Нездатність 
соціуму вирішити соціокультурну суперечність призводить до 
порушення соціокультурного закону, до загибелі суспільства [1], тому 
для перехідного суспільства головним завданням є не просто 
реформування соціальних відносин, а приведення їх у відповідність з 
існуючою культурою і, навпаки, цілеспрямоване здійснення 
культурних змін у відповідності зі змінами соціальних відносин. У 
цьому і полягає суть соціокультурного закону. 

В цілому ж інтерес до соціокультурної детермінанти 
пояснюється і низкою інших об'єктивних і ситуаційних обставин 
теоретичного та практичного плану. 

Конкретні дослідження європейського і східного суспільно-
історичного "матеріалу" виявили значно більшу роль культури 
(суспільна свідомість, ментальність тощо), ніж це передбачалося, 
виходячи лише з формаційної парадигми розвитку суспільства. Тому не 
випадково невідповідність суті соціальних явищ останніх десятиліть 
традиційним методологічним підходам ставала стимулом для повної 
відмови від марксистської концепції історичного розвитку і, перш за 
все, від принципу економічної детермінованості, яка лежить в основі 
вчення про суспільно-економічну формацію. 

Дійсно, як свідчить соціальний досвід, відомо багато явищ 
суспільного життя, які не можна пояснити, виходячи тільки з 
економічної детермінанти. Так, на різних детермінаціях формуються 
різні ідентичності: якщо класова ідентичність дійсно виростає зі сфери 
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виробництва та обміну, то релігійна ідентичність походить зі сфери 
спілкування та гуртування, тобто спирається на об'єднання культури та 
її елементів - цінностей, символів, міфів і традицій, - часто 
кодифікованих в обрядах і ритуалах. Це стосується і проблеми 
розподілу у східних суспільствах не тільки в старовину, але й у Новий 
час. Система розподілу, яка тут не мала відношення до форм власності, 
каналами державного та церковного тиску забезпечувала виконання не 
тільки відтворювальних, але й культурно-ідеологічних функцій 
(релігійних і світських) [2, 63], тобто безпосередньо була пов'язана з 
особливостями культури східних країн і зумовлювала ідеологічні 
процеси в них. Не можна не враховувати, що сучасні ринкові 
європейські демократії формувалися під потужним впливом 
протестантської, пуританської етики, яка обмежувала нестримне 
індивідуальне споживання, бажання розкоші, ставила перед людиною 
високі завдання самореалізації [3, 70], що сприяло і розвиткові 
відповідних форм провідних ідеологій у європейських країнах. 

Виключно економічний підхід не дозволяє отримати адекватну 
картину каузального комплексу, який викликав до життя економічне 
чудо з відповідними формами ідеологій у таких південно-східних 
державах, як Японія, Тайвань, Південна Корея, Сингапур, Гонконг. 
Тому можна в чомусь погодитися з Ф. Фукуямою, коли він визначає 
свідомість і культуру які "за сутністю, материнське лоно економіки" [4, 
б]. Не випадково, вже торкаючись безпосередньо перехідного 
суспільства і перспектив його розвитку, деякі фахівці відмічають, що в 
цей час, багатий різноманітними рисами, часто програють не ті, хто був 
на старті економічно менш розвинутим, а ті, хто вийшов на світову 
арену з підірваною, послабленою цивілізаційною ідентичністю, 
позбавлений вольових уявлень про власну унікальну специфіку, хто 
готовий сприйняти як панацею чужі, для інших виготовлені рецепти [5, 
113-114] 

Аналізуючи причини та механізм трансформації радянського 
суспільства, вітчизняні дослідники все частіше уникають опори на 
виключно економічний детермінізм. Як намагання вийти за межі 
економічного детермінізму слід розглядати спробу деяких фахівців 
поєднати найсерйозніші проблеми перехідного процесу більшості 
посткомуністичних країн з їх етичним потенціалом. Виходячи з такої 
позиції, все активніше розробляється ідея, згідно з якою для більшості 
держав, що утворилися на теренах колишнього Радянського Союзу, 
перехідна доба стала періодом розгортання та панування досить 
своєрідної субкультури, яка логічно продовжила певні культурні та 
морально-психологічні тенденції радянської системи, пов'язані з 
масовим культом вседозволеності, нігілістичним ставленням до праці, 
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спотвореною національною самосвідомістю і надзвичайно поширеною 
неповагою до закону та криміналізацією економічної поведінки. 
Панування цієї субкультури відіграло, мабуть, вирішальну роль у тому, 
що замість позитивної адаптації, прямим наслідком якої були такі 
небезпечні явища, як безпрецедентне поширення тіньової економіки, 
кримінальної економічної діяльності, ерозії функцій держави. Це 
доповнюється потужною інерцією патерналізму замість прагматичної 
активності самопристосування, яка більш відповідає специфіці даної 
ситуації. 

Культурний аспект порушує і проблему зміни форм власності, а 
останні, як відомо, виступають основоположним моментом економіки. 
Процес формування в перехідних пострадянських суспільствах 
інституту приватної власності, незважаючи на наявність елементів 
універсальності, що торкаються, насамперед, функціонального змісту 
інституту власності, може бути більш зрозумілим лише з урахуванням 
специфічних культурних, культурно-політичних, культурно-
управлінських традицій, сформованих у цих суспільствах. Саме ці 
традиції значною мірою пояснюють негативні соціальні наслідки 
кампанії "народної" приватизації, яка не зробила більшість громадян 
держави повноцінними власниками своєї частини засобів виробництва. 
Разом із тим, сам інститут приватної власності в західному суспільстві 
під впливом соціокультурних чинників сьогодні зазнає серйозної 
еволюції, а тому домінуючого положення за своїм місцем у загальній 
структурі власності набула асоційована власність - акціонерна, 
корпоративна, кооперативна, взаємна участь тощо. "Сучасна приватна 
власність, - пише А. Уайтхед, - це в основному юридична фікція, 
контури якої, якщо відволіктися від юридичних визначень, цілком 
невизначені" [6, 457]. 

Відрив від жорсткої економічної детермінованості 
спостерігається і в іншому - цивілізаційному підході, суть якого 
витікає зі змісту самого поняття "цивілізація", розробленого у працях 
відомих представників філософсько-соціологічної думки - О. 
Шпенглера, А. Тойнбі, М. Вебера, С. Ейзенштадта, П. Сорокіна, 
М.Зінгера та ін. Його в найбільш загальному вигляді можна визначити 
як соціокультурну систему, що забезпечує високий ступінь 
диференціації життєдіяльності у відповідності з потребами складного 
розвинутого суспільства і разом з тим підтримує його необхідну 
інтеграцію через створення духовно-культурних факторів, що 
регулюються, і необхідної ієрархії структур і цінностей. Таким чином, 
цивілізаційний підхід виходить із намагання покінчити з 
абсолютизацією матеріально-економічного початку та розглядати 
суспільство і суспільні явища з більш широких позицій визначального 
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впливу на них, перш за все, духовно-моральних і культурних факторів. 
Як пише А.Тойнбі у своїй роботі "Збагнення історії", "культурний 
елемент представляє собою душу, кров, лімфу, сутність цивілізації; у 
порівнянні з ним економічний і тим більше політичний плани здаються 
штучними, несуттєвими, звичайними створеннями природи й рушійних 
сил цивілізації" [7, 86]. Цивілізаційний підхід дозволяє пояснювати 
сутність суспільства не тільки реально існуючим в ньому 
співвідношенням політичних сил, а й накопиченими і закріпленими в 
культурі уявленнями про світ, цінності, зразки поведінки; взагалі, все 
політичне життя, починаючи від організації державної влади і 
закінчуючи рівнем і методами взаємодії між суб'єктами політичних 
відносин, розглядається як частина світу культури; відмінність у 
темпах розвитку і способах організації суспільств пов'язується з 
особливостями національних культур і рис національного характеру. 

З позицій цивілізаційного підходу, духовно-культурні і моральні 
фактори можуть блокувати або, навпаки, стимулювати розвиток будь-
яких суспільних процесів і явищ. У найбільш широкому плані 
культурно-ідеологічні принципи життя, зокрема, цілком спроможні 
послабити чи посилити вплив способу виробництва і, таким чином, 
послабити чи прискорити поступальний формаційний розвиток як 
виробництва, так і обумовлений ним процес формування і 
функціонування держави. Щоправда, спроба критичного 
переосмислення ролі економічної домінанти в поясненні сутності 
суспільних явищ часто призводить до необґрунтованих 
антидіалектичних спроб з боку деяких дослідників взагалі відсунути 
формацію з її економічним базисом поняттям цивілізації, а також 
розширити класифікації формацій за рахунок "доекономічних", 
"постекономічних", "етократичних", "сцієнтичних" та інших, що в 
принципі не є коректним. 

Взагалі, формаційний підхід, як і будь-який інший, не може бути 
єдино вірним, вичерпним і універсальним. Очевидно, що він має свої 
вразливі риси, які особливо посилюються у випадку їх сполучення з 
марксистсько-ленінськими вульгаризованими стереотипами. Разом з 
тим формаційний підхід має і свої позитивні якості, серед яких можна 
назвати акцентування уваги на способі виробництва та його впливі на 
соціальні процеси, виділення певних стадій історичного процесу, через 
які пройшла значна частина європейських народів, адже формаційний 
підхід був запропонований саме на основі вивчення, перш за все, 
економічної і політичної історії Європи. Тому його повне заперечення 
не можна вважати конструктивним. 

Видається, що найбільш конструктивним є намагання поєднати 
формаційний   і   цивілізаційний   підходи   в   межах   соціокультурної 
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парадигми. Згідно з цією точкою зору, кожне конкретне суспільство 
або держава стають полем боротьби двох видів впливу на них: 
формаційного, тобто матеріально-виробничого, та культурно-
духовного, цивілізаційного. Яка з них у кінцевому рахунку переможе, 
наперед сказати важко. Саме з цим можна пов'язати альтернативність і 
багатоваріантність у державній та інших сферах суспільного життя. Це 
дозволяє зробити висновок, що глибоке проникнення в сутність 
суспільних явищ передбачає використання обох підходів - 
формаційного і цивілізаційного. Тільки їх вміле поєднання спроможне 
допомогти у вирішенні дослідницького завдання [7, 85]. 

Тому, акцентуючи увагу на поширенні  інтересу у  сучасній 
науковій літературі при аналізі соціальних явищ до соціокультурної 
детермінанти, необхідно відмітити, по-перше, усвідомлення з боку 
фахівців універсальної - безпосередньої та опосередкованої - ролі 
культури у змісті і спрямованості суспільних процесів. 

По-друге, взагалі підвищився науковий статус самого поняття 
"культура". Інтерес до філософської рефлексії над поняттям і 
феноменом культури показує, що це не мода, а дійсний пошук 
реальних детермінант суспільного розвитку, оскільки надія на 
автоматичні дії "економічних законів соціалізму" не виправдалась, і 
соціальна практика показала, наскільки успіхи і невдачі суспільства 
залежать від нашої діяльності, причому не тільки від її інтенсивності, 
позитивної або негативної мотивації, але й від тих засобів діяльності, 
що нам може надати культура соціуму, і якими ми здатні 
розпоряджатися. У світлі даного положення цілком логічним виглядає 
думка Л.Гордона про те, що "ефективність виробництва, яка 
співставляється з характерними для розвинутих ринково-
капіталістичних економік, буде досягнута лише тоді, коли 
відповідними стануть не тільки виробничо-технічний апарат, але й самі 
робітники (і рядові, і керівники), їх трудова етика, цінності, звички й 
орієнтації, дисциплінованість, ініціативність, заповзятливість тощо. 
Навіть більше того, ринково-капіталістична система забезпечує той 
рівень національного багатства, який є на Заході, лише тоді, коли їй 
відповідає певний рівень виробничої, побутової, політичної і 
соціально-економічної культури" [8, 36]. 

До речі, саме поняття ринкової економіки як обов'язкової і 
специфічної "вимоги" до сучасного розвинутого суспільства більше 
відповідає соціокультурному підходу, а не концепції економічного 
детермінізму. В розповсюдженому сьогодні вигляді під ринком 
розуміється механізм обміну та розподілу ресурсів на основі 
конкуренції незалежних економічних агентів [9, 57]. 
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ринку, або редукційного трактування суспільства як Ринку. Будь-яка 
діяльність людини, згідно з цим підходом, грунтується на калькуляції 
витрат і зисків. Звідси суспільство - це "розширений порядок людської 
взаємодії", втілення спонтанного ринкового порядку. Тому культурна 
еволюція фактично наближається до ринкової конкуренції і відбору, а 
відтак і етика є "наука про способи розподілу ресурсів" [10, 31]. 

Очевидно, що ринкові відносини накладають сильний відбиток 
на розвиток суспільства. Однак останнє не може бути зведене до 
"ринкового порядку". Суспільство являє собою дещо більше, в ньому 
існують також інші структури, інші рушійні сили. Воно є тим 
соціокультурним інституціональним середовищем, в якому функціонує 
ринок. Це останнє не можна зрозуміти без такого конкретного 
соціокультурного середовища. А. Сміт, який визнавав егоїстичні 
спонукання людини рушійною силою економічного прогресу, разом із 
тим звертав увагу на обмеження, що витікають із законів, моральності, 
релігії, звичаїв, освіти, науки, що, як він вважав, дозволяє покладатися 
на мотиви особистого інтересу, не стережучись небажаного збитку для 
суспільства. Як бачимо, ринок нерозривно пов'язаний з культурою 
суспільства, причому не тільки матеріальною, а й духовною. 

По-третє, більш розширеним тлумаченням змісту поняття 
"культура" є сьогодні погляд на неї як на особливу, переважно духовну 
сферу суспільного та особистого життя людей, який був властивий 
загалом домарксистській філософії і простежується в сучасній західній 
філософії, починаючи від Г.Ріккерта, В. Віндельбанта, М.Вебера і 
закінчуючи О. Шпенглером, Дж. Тойнбі, П.Сорокіним та іншими, 
помітно трансформувався у відношення до неї як до деякої соціальної 
цілісності. 

Інтерес у цьому плані викликає марксистське розуміння 
культури. Дивлячись на розвиток суспільства як на зміну суспільно-
економічних формацій, зміст яких визначає спосіб виробництва, 
теоретично марксизм дозволяє розуміти культуру як цілісність 
духовного та матеріального життя. Проте, з одного боку, така цілісність 
часто порушувалася, а сам поділ культури на матеріальну і духовну 
негативно впливав на розуміння поняття суспільних відносин, адже 
вони не охоплювалися поняттям культури: для характеристики рівня, 
якого було досягнуто у розвитку суспільних відносин, в політичній і 
правовій галузі частіше використовували поняття цивілізації. З другого 
- "в практиці "реального соціалізму" ставлення до культури будувалося 
за "залишковим принципом" і фактично закріплювало віднесення до 
культури тільки інституцій та цінностей духовної сфери, яка 
розглядалася   поза  всяким  сутнісним  зв'язком  з   іншими  сферами 
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суспільного буття і, перш за все, економікою. При цьому не 
враховувалося, що економіка, не кажучи вже про людське буття в 
цілому, не може успішно розвиватися поза певним життєвим смислом, 
який "задає" культура як певна система цінностей, норм поведінки, 
моралі тощо [11, 38]. 

Очевидно, що культура є першопочатком і вершиною людських 
діянь, умовою досягнень людства і, водночас, цими досягненнями. Про 
культуру можна сказати, що вона "пов'язана з усіма сферами та 
областями суспільного життя, з діяльністю людей і їх стосунками, 
характеризує і зміст, і форму соціальних явищ" [12, 169-170], тобто 
культура рівнозначна соціальності, бо людина як соціальна істота існує* 
лише за наявності культурного середовища. Тому в сучасному, більш 
поширеному розумінні поняття "культура", її треба розглядати разом із 
поняттям "соціальність". У результаті соціокультурне може включати в 
себе підвалини обох важливих зрізів історичного процесу -
формаційного та цивілізаційного. Це особливо необхідно підкреслити у 
зв'язку з частим протиставленням соціокультурного формаційному, з 
одного боку, і ототожненням соціокультурного з цивілізаційним - з 
іншого. Виходячи з переконання, що не існує соціальності взагалі, і що 
всяка соціальність - це світ певного етносу як результат його 
етногенезу, що для різних етносів характерні різні, специфічні форми 
трудової діяльності - мисливство, рибальство, землеробство, 
тваринництво, ремісництво, різні трудові прийоми та методи в усіх цих 
галузях господарства, різні форми організації відпочинку, різні методи 
виховання дітей тощо, можна прийти до висновку, що саме етноси і 
нації є носіями специфічних культур і визначаються різними 
культурами. Тому культуру можна вважати специфічно національною 
парадигмою життєтворення, яка, акумулюючи в матеріальних і 
духовних цінностях, знакових системах певні знання, значення, творчі 
здібності й уміння народу, виступає особливим (стосовно інших) 
способом буття певного етносу [11, 40]. 

По-четверте, стосовно обраної проблеми поняття "культура" все 
частіше стало безпосередньо пов'язуватися з поняттям "ідеологія". У 
зв'язку з цим являє інтерес розуміння культури, яке дає Л. Уайт, і згідно 
з яким остання розглядається як об'єктивна категорія, підсоматична 
система дійсності, в котрій чітко виділяються три підсистеми: 
технологічна, соціальна та ідеологічна [13, 66]. Саме виділення в межах 
культури окремої ідеологічної підсистеми дозволяє, по-перше, 
безпосередньо пов'язати особливості ідеологічних процесів у 
суспільстві з особливостями його культурного середовища, а по-друге, 
пояснити співіснування різних форм ідеологій в єдиному соціальному 
просторі наявністю різних культур (або субкультур) у межах однієї 
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культури. Тому можна вважати правомірним розглядання відносин між 
культурами як особливого виду ідеологічну діяльність [14, 51]. 

По-п'яте, соціокультурний принцип взагалі являє собою 
складний каузальний механізм, взаємодія елементів якого відповідає 
вже відомій в історії тенденції зміни головної детермінанти. Причому, 
йдеться не тільки про зміну, скажімо, біологічної і біосоціальної 
детермінації детермінацією соціальною і соціокультурною, а й про 
серйозні зрушення в самій соціокультурній детермінації. Так, 
наприклад, відомий і розповсюджений у межах соціокультурної 
детермінації ідеологічний імператив "Економіка перш за все" в 
сучасних умовах змінюється на новий імператив "Екологія перш за 
все". Тобто формування в широких колах населення екологічної 
свідомості, ставлення до питань екології і знаходження реальних 
засобів подолання екологічних проблем визнаються сьогодні 
провідною частиною сучасної культури, яка є вирішальною в будь-
якому цивілізованому суспільстві. Очевидно, що такі зміни акцентів у 
визначенні головної ролі тієї чи іншої форми суспільної свідомості 
(економічної, екологічної) впливають не тільки на зміст, але й на 
форми і темпи суспільного розвитку. 

Як бачимо, соціокультурний підхід при аналізі процесу 
формування і трансформації ідеології перехідного суспільства 
примушує більше уваги приділяти особливостям культурних традицій, 
культурного середовища цього суспільства, що виводить на 
етнонаціональний фактор. Це не означає абсолютизації ролі саме цього 
фактору, адже не можна не бачити тенденції транснаціоналізації 
(глобалізації) суспільних процесів, зміцнення міжнародних зв'язків, 
посиленої взаємозалежності держав, однак центральним елементом 
таких зв'язків, безумовно, не тільки продовжує залишатися 
етнонаціональне соціокультурне утворення, але і його вплив на сучасні 
соціальні процеси все більше актуалізується. 

Щоправда, зустрічаються й такі теоретичні концепції (зокрема, в 
межах системного підходу), згідно з якими перехідні (або 
посткомуністичні) соціуми являють собою переважно 
внутрішньосистемні утворення, де кожний елемент системи 
(соціокультурний, політико-правовий, економічний тощо) має свій 
цикл динамічних змін, а тому "не існує прямої залежності між 
інституційними змінами в політико-правовій сфері (як і в економічній), 
з одного боку, та явищами, які властиві соціокультурній сфері 
посткомуністичних суспільств, - з другої. Очевидно, що ці 
різнопланові і багатоелементні зміни суттєво відрізняються одна від 
одної і за характером, і за параметрами, і за масштабами, і за часом" 
[15, 11]. Видається, що такий підхід не суперечить методологічним 
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принципам даної статті, оскільки не спростовує наявності 
взаємозв'язків між визначеними компонентами єдиної соціальної 
системи, а додатково акцентує увагу на складному і частіше не 
прямому, а опосередкованому їх характері, що також вписується в 
концепцію соціокультурної полікаузальності. 

Таким чином, виходячи з попереднього аналізу, можна зробити 
певні висновки стосовно методологічної основи дослідження ідеології 
перехідного суспільства. Такою методологічною основою, яка дає 
найбільш адекватне розуміння особливостей трансформації і розвитку 
ідеологічних форм у сучасних умовах перехідного соціального процесу 
в Україні, на думку автора, слід вважати соціокультурну детермінанту. 
Оскільки соціокультурній детермінанті властива не монокаузальна, а 
полікаузальна природа, це дозволяє поєднати в її межах переваги і 
подолати певні обмеженості формаційного та цивілізаційного підходів, 
тобто, не відкидаючи матеріально-економічного чинника, акцентувати 
увагу на духовно-культурному чиннику. Особливого значення це 
набуває при аналізі ідеологічних явищ у зв'язку з актуалізацією в 
соціальній практиці культурного феномену, який як сукупність 
матеріальних і духовних чинників, що є результатом історичної 
діяльності людей по оволодінню і перетворенню навколишнього 
середовища, активно впливає на всі сторони людського життя, в тому 
числі і на ідеологічні процеси в суспільстві. Соціокультурний підхід 
при дослідженні ідеології перехідного суспільства відкриває 
можливість враховувати зумовленість її змісту морально-
психологічним станом суспільства, всебічно пов'язувати специфіку 
формування і розповсюдження домінуючих у суспільстві ідеологічних 
форм з національним духом, зі специфікою національно-культурних 
традицій, притаманних конкретному соціальному середовищу. 

ЛІТЕРАТУРА 
1. Див.:    Ахиезер   А.С.    Россия:    критика   исторического   опыта 

(Социокультурный словарь). - М., 1991. - Т.Ш. - С.369-375. 
2. Ерасов Б.С. Культура, религия и цивилизация на Востоке. - М., 

1990. 
3. Сіденко В. Пастки посткомуністичних економічних перетворень 

//Політична думка. - 1997. - №4. 
4. Цит. за: Переломов А.С. Слово Конфуция. - М.: ТПО "ФАБУЛА". 

- 1992. 
5. Пахомов   Ю.   Украина   и   Россия   на   волнах   глобализации; 

Экономический аспект //Полис. - 1998. -№3. 
6. Уайтхед А. Избранные работы по философии. - М., 1990. 
7. Цит. за: Теория государства и права /Под общ. ред. А.Б.Венгерова. 

Ч.1. Теория государства. М.: Юристь. - 1995. 
155 



Культурологічний вісник Нижньої Наддніпрянщини 
8. Гордон Л.А. Общество "недовольных" (Особенности массового 

сознания в переходный период) //Полис. - 1998. - №3. 
9. Вебер А. Нищета экономизма //Свободная мысль. - 1997. - №3. 
10. Хайек Ф.А. Пагубная самонадеянность. - М., 1992. 
11. Степико М. Культурологічний контекст етногенезу /Життя етносу: 

культурологічні нариси: Навч. посібник /Б.Попов (керівник авт. 
колективу), В. Ігнатов, М. Степико та ін. - К.: Либідь. - 1997. 

12. Уледов А.К. Духовная жизнь общества. - М.: Мысль. - 1980. 
13. Мемфорд Л. Міф про машину. Техніка і розвиток людини 

/Сучасна   зарубіжна   соціальна   філософія.   Хрестоматія:   Навч. 
посібник / Упоряд. В.Лях. - К.: Либідь. - 1996. 

14. Воловик В.И. Идеологическая деятельность: диалектика традиций 
и новаторства. - М.: АОН при ЦК КПСС. - 1990. 

15. Полохало   В.   Политология   посткоммунистических   обществ   в 
Украине и России: К методологии политического анализа //Полис 
-1998 . -№3.  

В.І. ДОДОНОВА 
СТРУКТУРА СУЧАСНОЇ ПОЛІТИЧНОЇ СВІДОМОСТІ В УКРАЇНІ 

Соціальні та політичні трансформації, які відбуваються в 
Україні, є значною мірою унікальним явищем, що не мають прямих 
історичних прецедентів. Трансформаційні процеси охоплюють 
практично всі сфери життя, однією з яких є сфера політичного. 
Своєрідним духовним закріпленням політичного феномену являється 
політична свідомість, яка за цих умов набуває унікального та 
неповторного вигляду, що суттєво відрізняється як від політичної 
свідомості радянського періоду, так і від політичної свідомості 
сучасних демократій Заходу. Слід зазначити, що політична свідомість в 
Україні характеризується рефлекторністю, безініціативністю, 
аморфністю, неостаточним відокремленням свого змісту від змісту 
інших елементів духовного життя. 

Однією з ознак, за якою можливо дати оцінку політичної 
свідомості, є її структура, тобто співвідношення окремих складових та 
рівнів. Структурні складові політичної свідомості, насамперед, такі, як 
політична ідеологія, політична психологія та політична думка, мають 
різний якісний ступінь розвиненості. Слід наголосити на порівняно 
плідному розвитку політичної думки, але констатувати факт 
відсутності єдиної ідеологічної концепції загальнонаціонального рівня, 
тому метою цієї статті є розгляд усіх структурних складових політичної 
свідомості в сучасній Україні. 

Політична ідеологія не тотожня політичній свідомості взагалі і 
тому не віддзеркалює повною мірою все розмаїття політичного життя, 
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але відіграє в ньому першорядну роль. Це робить її тим стрижнем 
політичної свідомості, наявність якого свідчить про спроможність 
соціальної групи діяти активно, цілеспрямовано в сфері політичних 
відносин. Всі інші елементи структури політичної свідомості 
розвиваються під впливом ідеології, несуть на собі відбиток її 
розвитку. Ідеологія є теоретичне осмислення існуючого суспільного 
буття на категоріальному рівні, при цьому за допомогою ідеології люди 
усвідомлюють суспільний конфлікт і доводять його до кінця. Цей 
конфлікт виникає в тому випадку, коли питання про свідомість і її роль 
в політичному житті стає головним пунктом інтересів будь-якої 
соціальної групи. 

Увесь подальший засіб існування буття і засіб його пізнання 
визначається саме цими інтересами. Категорії як всезагальні зв'язки у 
свідомості і як зв'язки суспільного буття мають у даному випадку 
головне значення. Хибне віддзеркалення суспільного буття може 
відбуватися і в свідомості, яке є важливим компонентом руху певного 
засобу існування буття. Таким чином, створюється міф, а не об'єктивне 
знання середовища. Крім того, категорії є також особливим засобом 
людської активності, який сприяє відтворенню як теоретичного, так і 
практичного рівнів суспільного розвитку. Тому слід ставити наголос на 
такій активності, яка б перетворювала суспільне буття у всій цілісності 
його сутнісних властивостей. Отже, і категорії як форми активності 
сприяли б теоретично істинному засвоєнню буття. 

Але існують випадки, як зазначав Д. Лукач, коли із "всього буття 
момент включається в практику будь-якої картини світу, об'єктивна 
істинність якої може бути досить проблематичною. Але її хибне 
відображення в свідомості... може фактично фігурувати як буття і 
навіть як буття більш високого порядку... Таким чином, те, що зовсім 
не існує в суспільному бутті, але уявлення про нього керують 
суспільною активністю і визначають її, - може відігравати важливу 
роль як момент цього буття" [1, 290]. 

Ідеологія нерозривно пов'язана з проблемами, що стосуються 
авторитету влади, владних відносин та інш. Всі ідеології, незалежно від 
спрямування, засновуються на визнанні певної концепції суспільства і 
політичної системи, шляхів і засобів практичної реалізації цієї 
концепції. Ідеологія виконує одночасно інтегративну і роз'єднуючу 
функції: першу, скажімо, для об'єднання членів тієї чи іншої партії, 
другу - для відокремлення цієї партії від інших. На відміну від 
політичної філософії, ідеологія орієнтована на безпосередні політичні 
реали і дії, на політичний процес і керується міркуваннями щодо 
більшої підтримки влади. Політичні ідеології розрізняються 
історичною   генезою  й   історичною  мінливістю.  Відбиваючи  зміст 
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певних історичних епох, вони мають відносну цінність. З одного боку, 
вони є істинами свого часу, з іншого — більшою чи меншою мірою 
містять елементи людського пізнання. Ідеології тою мірою 
партикулярні, якою виражають специфічні інтереси соціальних груп, і 
тою мірою набувають всезагального характеру, якою можуть вийти за 
межі цих інтересів. 

Сучасне українське суспільство має різноманітні якісні 
характеристики, однією з яких є несформованість на державному рівні 
єдиної політичної ідеології. У цього факту є свої історичні корені. З 
початком перебудовчих процесів у СРСР в суспільстві був взятий курс 
на деідеологізацію, деполітизацію соціальних відносин. Це ставлення 
до ідеології взагалі як до гальма розвитку було успадковано з 
утворенням нових держав на території екс-союзу. "З закінченням 
комуністичної епохи в державах, що утворилися на руїнах СРСР, виник 
феномен "ідеологічного вакууму" [2, 28]. 

На початку 90-х років Україна як незалежна держава, не 
бажаючи успадкувати тоталітарні атавізми, не піднімала питання про 
необхідність нової ідеології. Певною мірою це можна пояснити тим, що 
сама ідея незалежності і виконувала частково ідеологічні функції. Але 
коли незалежність стала реальністю, відсутність єдиної ідеологічної 
доктрини негативно вплинуло на реформування української держави, 
бо не сприяло появі цілісної концепції реформ в економіці, політиці, 
соціальній сфері. 

Констатувати факт відсутності політико-ідеологічного простору 
в Україні настільки ж вірно, наскільки і помилково, бо в країні існують 
декілька ідеологій: комуністична, націонал-радикальна, ліберально-
демократична, але жодна з них не має статусу державної. Це 
пояснюється об'єктивними причинами, до яких можна віднести 
відсутність сформованого громадянського суспільства, незакінченість 
процесу приватизації, несформованість відносин між приватною і 
колективною державною власністю, незакінченість кристалізації нових 
суспільних класів, соціальних прошарків і груп. Адже саме інтереси 
останніх, їх потреби і запити повинні відбитися в інтересах певних 
партій і рухів. 

На початку 90-х років політична еліта докладала певних зусиль 
задля того, щоб замінити комуністичну ідею ліберальною ідеєю 
ринкової економіки, що не принесла бажаного результату в силу 
непідготовленості ані суспільства, ані державного апарату до 
цивілізованої форми ринкових відносин. Це, в свою чергу, поставило 
перед суспільством завдання вироблення нової альтернативної, досить 
реалістичної ідеї. 
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У соціально-політичній думці українського суспільства визріли 

наступні ідеї, які б могли стати підґрунтям нової ідеології: екологічна, 
гуманістична, ідея соціальної стабільності, ідея прогресу, ідея 
громадянського суспільства, українська загальногромадянська ідея, 
українська національна ідея, ліберально-демократична ідея тощо. 

Але жодна з ідей не існує в чистому вигляді, а є своєрідним 
симбіозом політичних інтерпретацій. Для партії влади і 
неономенклатури ідеологія — це лише змінна в системі владних 
відносин, своєрідна мета-ідеологія, в межах якої здійснюється 
вироблення і розповсюдження конгломерату ідей, міфів, лозунгів, що 
розраховані на конкретну суспільно-політичну ситуацію, певні 
соціокультурні і політичні умови. 

Метаідеології притаманне оперативне реагування на будь-які 
зміни політичної ситуації, а отже, вона активно використовує окремі 
елементи як класичних ідеологічних доктрин (комуністичної, 
ліберальної, націоналістичної), так і ідеологічні гібриди, еклектичні 
теорії, що об'єднують часом суперечливі політологічні концепції. 
Головне в цих умоглядних утвореннях - ситуативність (ad hoc) і 
відповідність черговим завданням. 

Теоретична політична думка України дійшла висновку про 
необхідність розробки положень нової ідеології, яка б відповідала 
наступним вимогам. По-перше, ця ідеологія не була б державною в 
традиційному розумінні, а скоріше, мала загальнонаціональний 
характер. По-друге, вона об'єднувала б не все громадянське 
суспільство, але велику його частину. По-третє, була б багаторівневою, 
диференційованою відповідно до інтересів соціальних груп. 
Особливою ознакою такої ідеології повинна стати її спроможність до 
саморегуляції, до нерепресивного контролю, до природного розвитку. 

Нова державна ідеологія, а точніше, політико-ідеологічна 
доктрина, повинна створити систему, яка б, з одного боку, включала в 
себе інтегральну систему державно значущих, національно-
демократичних ціннісних пріоритетів, на яких базується духовне життя 
суспільства, з іншого - діючи як певний арбітражний механізм, була б 
спроможною до вияву та гармонізації реально існуючих у суспільстві 
ідейно-політичних розбіжностей і конструктивної консолідації 
інтересів усіх політичних сил. 

На наш погляд, саме тому, що загальнонаціональна ідеологія 
остаточно не сформульована, найбільш яскраво і адекватно відображує 
реалії політичного життя в період посткомунізму політична психологія, 
що становить ще одну складову політичної свідомості. Разом з тим 
політичні істини повинні бути емоційно забарвленими, відчутими та 
вистражданими, бо вони не є лише результатом теоретичної абстракції. 
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Якщо ідеологія тяжіє до раціоналізації світобачення, то психологічний 
рівень політичної свідомості акцентує увагу на емоційно-образному 
сприйнятті соціальної реальності, що зазвичай призводить до 
посилення ірраціональної складової в ній. 

Сучасна українська масова політико-психологічна дійсність 
характеризується достатньо високими претензіями більшості 
населення, сформованих рівнем минулого життя, з одного боку, а з 
іншого — розрекламованою "американською мрією". 

Українське суспільство сьогодні — це суспільство незадоволених 
людей, людей ображених, розгублених, які вже не можуть витримувати 
напругу екзистенційного пресингу, нести на собі тягар соціальних 
протиріч, що не можуть вирішитися на індивідуальному рівні, "людей 
покинутих" (Сартр). Їхня свідомість є кризовою, яка характеризується 
занепокоєнням, тривожністю, страхом, аномією, фрустрацією, 
невпевненістю у завтрашньому дні, песимістичним сприйняттям 
дійсності. Більшість українців (66 %) вважають, що державна система 
"незадовільна і потребує суттєвих змін". Ще 73 % респондентів 
дотримуються точки зору, що "в політиці та уряді майже немає людей, 
які б опікувалися інтересами народу", а "всі політичні партії схожі одна 
на одну і прагнуть одного й того самого - завоювати керівні посади з 
фантастичними привілеями і необмеженими можливостями 
самозбагачення" [3, 180]. На думку Л. Гордона, 70-80 % громадян 
посткомуністичних країн вважає; що ситуація не поліпшується, в 
суспільстві немає соціальної справедливості, не дотримуються 
соціальні права [4, 50]. Це можна пояснити тим, що критерієм 
задоволеності громадян був і залишається саме ступінь дотримання 
соціальної справедливості. 

Стан задоволення, відчуття соціально-політичної ситуації як 
нормальної залежить не тільки від об'єктивного рівня добробуту чи 
спрямованості перетворень, а й значною мірою від неусвідомлених 
уявлень про належне, про правильне, про хороше. Тим часом, 
механізми масової (та індивідуальної) свідомості влаштовані таким 
чином, що основні уявлення формуються на початку життя (на етапі 
первинної соціалізації). Тому відчуття незвичності життєвлаштування і 
породжуване ним незадоволення будуть тією чи іншою мірою розсіяні 
у масовій свідомості доти, доки не відбудеться зміна поколінь. 

Очікування привабливостей ринку затьмарило в масовій 
свідомості імовірні витрати, про які реформатори не казали. Від 
психології досягнення домагань (хоча б ілюзорних) населення 
перейшло до психології виживання і втратило елементарну 
осмисленість життя. Поступово в українців, що втомилися встигати за 
змінами, зникають будь-які довгострокові перспективи лінії поведінки 
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у часі: домінує життя за принципом "тут і зараз" на підставі суто 
ситуативного реагування, не активної, а реактивної політичної 
поведінки. Це явище в політичній психології має назву "презентизм". 
Як вважає І. Попова, "презентизм - це підсумок складної взаємодії 
уявлень про сьогодення, минуле й майбутнє, це... також і 
песимістичний образ майбутнього, сформований крізь призму певного 
сприйняття сьогодення" [5, 7-8]. 

На думку В. Оссовського, у питанні сприйняття свого минулого 
спостерігаються певні відмінності між політиками і пересічними 
громадянами. Так, наприклад, серед політиків є такі, що актуалізують 
минуле, апелюючи на емоційному рівні до "злочинів", або "історичних 
перемог" радянського режиму в залежності від своєї політичної 
орієнтації. Але "у більшості пересічних громадян ці екскурси в минуле 
не викликають ентузіазму і навіть роздратовують. Буденні проблеми 
сьогодення блокують інтерес людей до минулого. Той інтерес 
природно виникає тоді, коли сьогодення сприймається як продовження 
минулого..., а також, коли є відчуття задоволення базових потреб, у 
тому числі потреб у безпеці та стабільності, і тоді інтерес до минулого 
стає своєрідною розкішшю психічного життя" [6, 49]. 

За цих умов набуває важливості таке явище масової психіки, як 
політична міфологія. В самому широкому розумінні політичну 
міфологію можна визначити як сукупність символів та емоційно 
значущих для громадян політичних орієнтирів, побудованих на засадах 
певної світоглядної концепції, що є спонукальним та координуючим 
чинником їх політичної поведінки. 

Політична міфологія сьогодення має безпосередній зв'язок з 
політичною міфологією радянського періоду. Змінюються діючі фігури 
та політичні лідери, партії та установи, навіть політичний устрій, але 
залишаються незмінними самі механізми міфотворчості та 
маніпулювання масовою свідомістю. Серед сучасних міфів, які 
панують у політичній свідомості пересічного українця, слід назвати, 
зокрема, міф про саму можливість швидкого вирішення всіх проблем 
(своєрідна "кавалеристська атака на капітал"); міф про зведення всіх 
проблем до економічних, вирішення яких автоматично веде до 
розв'язання політичних, соціальних, духовних протиріч (у той час, як 
Україну охопила тотальна криза і підхід, згідно з яким всі проблеми 
зводяться виключно до економічних, є хибним); міф про приватизацію; 
міф про ідеальність президентської влади та інституту президентства; 
міф про щіру допомогу Заходу та інші. 

Головним психологічним здобутком соціальних реформувань в 
Україні "став якийсь дуже важливий внутрішній конфлікт, сплетіння 
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почуттів, які населення неспроможне осягнути ані розумом, ані 
почуттями" [3, 183]. 

Третя складова політичної свідомості - політична думка. 
Проблема кристалізації політичної думки полягає в тому, що 
мінливість, ситуативність політичної діяльності, її фрагментарність 
ускладнює віддзеркалення на рівні політичної свідомості саме 
політичних дій. Тому доцільно запитати, чи можливе взагалі знання 
творчого акту, знання моменту, що став політичним; як можливе 
цілісне політичне знання. 

"У галузі політики теоретик пов'язаний з певною політичною 
течією... не тільки в своїх оцінках і вольових імпульсах; характер 
постановки питань, весь тип його мислення аж до використовуваного 
їм понятійного апарату, - пише - К. Манхейм. - Все це вочевидь 
свідчить про вплив певної політичної і соціальної основи, що у галузі 
політичного й історичного мислення слід... казати про розбіжності 
стилів мислення, розбіжності, що поширюються навіть на логіку" [7, 
101]. Саме цей факт і складає найбільшу перешкоду для того, щоб 
політика намагалася стати наукою в загальновизнаному сенсі. 
Внаслідок того, що "партійність є неминучим структурним елементом 
політики", політичне знання носить частковий, партикулярний 
характер. У цьому знанні постійно йде становлення цілого, в якому 
партійні аспекти, доповнюючи один одного є частковими 
усвідомленнями цього цілого. 

У фокусі проблеми, що розглядається, з неминучістю постає 
питання про носія цілісного політичного знання. Як відомо, політичне 
мислення зумовлено соціальним положенням суб'єкта, отже, і воля до 
тотального синтезу повинна корінитися в певних соціальних шарах. До 
цілісної позиції сприймання світу здатний той прошарок, який не 
пов'язаний з будь-яким класом і не має надто тривких соціальних 
коренів. Цим шаром, на наш погляд, є інтелігенція. При розгляді 
соціально-політичних проблем інтелігенції слід виходити з того, що 
"сучасна освіта початково є сферою боротьби, мініатюрною копією 
тенденцій, що борються в соціальній сфері" [7, 133]. 

Відповідно до цього освічена людина багатомірна, але 
детермінована в своєму духовному обрії. Наслідком одержаної освіти є 
вплив полярних тенденцій соціальної дійсності, тоді як людина, що не 
пов'язана з цілим і безпосередньо бере участь у соціальному процесі 
виробництва, сприймає тільки світогляд певних суспільних шарів, і її 
дії повністю детермінуються певним соціальним положенням. 
Мислення інтелектуала витримує в собі напругу суперечності 
людського духу. 
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Представники інтелігенції рекрутуються з різноманітних шарів і 

класів, що сприяє тому, що чимало представників цього шару виявляли 
гостру соціальну сприйнятливість, необхідну для відчування 
конфліктуючих динамічних сил. Історії людства відомі два шляхи 
розвитку інтелігенції: в першому випадку вона вирішувала приєднатися 
до будь-якої з політичних течій, в другому - вона вживала спробу 
зрозуміти власну природу, визначити власну місію, що полягає у 
висловленні духовних інтересів цілого. Інтелігенцію, яка обирала 
перший шлях розвитку, переслідувало недовір'я тієї спільності, чиї 
інтереси вона захищала. Вочевидь, цим можна пояснити фанатизм 
радикалізованих інтелектуалів, в якому виражалася духовна 
компенсація недостатньо тривалого соціального зв'язку і необхідність 
подолання власного недовір'я і недовір'я інших. 

Другий шлях полягає в конкретному усвідомленні власної 
політичної позиції і місії, що витікає з неї. "Подібне прагнення 
інтелігенції осмислити своє соціологічне значення і визначити на цій 
основі своє відношення до політики має не менш тривалі традиції, аніж 
перший шлях з його тенденцією до саморозчинення інтелігенції в 
інших класах" [7, 137]. 

У світлі сказаного слід резюмувати, що інтелігенція в силу свого 
соціального статусу володіє значно більшою свободою вибору, а, отже, 
і потребою в загальній орієнтації і перспективі, саме вона повинна 
стати акумулятором політичної думки в суспільстві, носієм цілісного 
політичного знання. 

Характеризуючи політичне мислення в Україні, необхідно 
акцентувати увагу на тому, що сьогодні воно безпосередньо вплетено в 
повсякденне практичне життя країни. Це виявляється не тільки в 
надмірній політизації масової свідомості, але і в тому, що політична 
думка не намагається бути відірваною від політичної практики, а саме, 
від практики боротьби за владу, - як окрема ідеальна система думок і 
абстракцій. Сучасні українські політики все частіше доходять 
висновку, що політична діяльність повинна засновуватися не на інтуїції 
і здоровому глузді, а спиратися на наукові досягнення у галузі 
політичної теорії і практики. "Політична думка за допомогою всіх 
наявних засобів аналізує можливі моделі суспільного розвитку в 
умовах... посткомуністичної невизначеності - і тим самим 
безпосередньо входить в текстуру політичних дій" [8, 32]. 

Опрацювання нової теоретичної парадигми, яке пов'язане з 
побудовою національної держави, повинна взяти на себе політична 
думка, що суб'єктивується у національній інтелігенції. "Українська 
еліта повинна осмислити власний соціокультурний простір, що є 
умовою формування національної самосвідомості" [9, 24] як самої 
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еліти, так і всього народу. Успіх у побудові української державності 
можливий за наявністю розвиненої політичної еліти. Відсутність чи 
слабкий розвиток цього соціального прошарку не раз призводило 
Україну до втрати її незалежності, зрозуміло, не без згубного впливу 
зовнішніх чинників. 

Сучасна Україна переживає період формування власної 
політичної еліти, яке супроводжується переорієнтацією з 
охлократичної на демократичну модель функціювання еліт, а тому 
значимість інтелігенції різко зростає. Проте, в процесі такого переходу 
виникають і певні труднощі, що пов'язані з духовно-ідеологічним 
монополізмом, який тривалий час панував у середовищі української 
інтелігенції і привів до того, що наша еліта не в змозі самостійно 
мислити, приймати рішення, рефлексувати. Як пише М. Михальченко, 
розглядаючи місце еліти в розробці інтегративної ідеології в Україні, 
"відсутність ідеології в управлінні процесом державотворення, чіткої 
політичної програми дій і почуття соціальної відповідальності - 
головні відмінні риси правлячої еліти сучасної України серед таких 
самих еліт у розвинених країнах світу... Тому цілком ймовірно, що 
будуть зроблені спроби не розробки інтегративної ідеології в інтересах 
більшості народу, а лише якоїсь концепції з легітимізації існуючого 
політичного режиму" [10, 199]. 

Оцінюючи стан розвитку політичної думки, провідні вітчизняні 
науковці зазначають, що "поступово складається ... нова галузь знання 
й складова частина політичної науки - політологія посткомунізму. 
Вона покликана вивчати переважно явища, тенденції та закономірності, 
характерні для суспільно-політичного життя саме посткомуністичних 
суспільств" [11, 19]. Рефлексія з приводу посткомуністичних 
перетворень в Україні, на наш погляд, відбувається у двох напрямках. 
По-перше, це усвідомлення того, в якій країні ми живемо, який 
політичний устрій у ній панує (існує розмаїття поглядів від 
"капіталізованого феодалізму" (Є. Суїменко) до "посткомуністичного 
неототалітаризму" (В. Полохало)). По-друге, що іманентно витікає з 
першого, шляхи подальшого руху України, перспективи розвитку 
реформ тощо. 

Підводячи підсумки, слід зазначити, що, по-перше, структура 
сучасної української політичної свідомості складається з трьох 
основних рівнів: політичної ідеології, політичної психології та 
політичної думки. 

По-друге, розвиток ідеології в Україні як основного компоненту 
політичної свідомості характеризується наступними суперечливими 
тенденціями: 
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- з одного боку, необхідна консолідація українського суспільства 

навколо  будь-яких   ідей,   наприклад,  ідеї  гуманізму,   прогресу, 
соціальної стабільності, громадянського суспільства, екологічної, 
української національної, ліберально-демократичної, української 
загальнонаціональної ідей тощо. Єдина ідеологія отримає статус 
загальнодержавної; 

- з іншого боку, існує мультиідеологічність політичної свідомості в 
Україні     (комуністична,     націонал-радикальна     і     ліберально-
демократична, що інституювалися у вигляді політичних партій, а 
також чисельних ідеологічних гібридів, які містять в собі риси 
різноманітних ідеологічних доктрин). Подібна диференціація має 
тенденцію до подальшого поглиблення. 

Обидві тенденції як взаємовиключають, так і взаємодоповнюють 
одна одну. 

По-третє, в умовах несформованості загальнонаціональної 
ідеології політичні реалії найбільш адекватно відбиваються на рівні 
масової політичної психології. Проблема політичної ідентифікації і 
самовизначення, ставлення до політичного минулого та можливих 
варіантів розвитку України в майбутньому, вироблення політичних 
стереотипів і ціннісних настанов, політичних міфів, формування нових 
моделей поведінки в умовах неможливості довгострокового 
прогнозування, звернення до ментальності як цементуючого початку 
українського суспільства, що виконує, по суті, функції ідеології - ось 
основний зміст політичної психології сучасного українського 
суспільства. 

По-четверте, плідний розвиток демонструє остання складова 
політичної свідомості, а саме - політична думка. Незважаючи на спад 
загальнонаукового рівня, що спостерігається в останні роки, відтік 
наукових кадрів, росте політична самосвідомість української 
інтелігенції, що виражається в прирості політичного знання, у 
впровадженні нової методології дослідження політичних явищ, у 
пошуках нової політичної парадигми. Розрив між ідеологією та 
дійсністю, між теорією і практикою - ось основне джерело розвитку 
політичної думки в Україні, відмінною рисою якого є рефлексія з 
приводу посткомуністичних перетворень. 
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В.М. ЗОТОВ 
НЕОРЕЛІГІЇ В ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ ТА ЇХ ПРАВОВЕ 

РЕГУЛЮВАННЯ 

У сьогоднішній Запорізькій області представлені майже всі 
форми модернової релігійності. З'явившись як частина світового 
релігійного процесу, модерні релігії успадкували риси, які 
характеризують їх взагалі в будь-якій країні (універсалізм, синкретизм, 
орієнтація на спільний містичний досвід, відкритість послідовникам 
різних релігій і релігійно-філософських систем тощо). 

Але релігійним неорухам у Запорізькому краї притаманні і певні 
специфічні ознаки. Головна з них полягає в тому, що в Запоріжжі, на 
відміну   від   інших   територій,   неорелігії   з'явилися   не   за   умов 
послаблення традиційної релігійності, а, навпаки, їх поява співпала з 
періодом релігійного відродження. Цей факт можна тлумачити і як 
наслідок  слабкості  традиційних  релігій,   і  як   прояв   плюралізації 
релігійного життя. Умовно нові релігії можна поділити на шість груп: 
1)   неохристиянські рухи на загальнохристиянській основі. До них 

належать,  по-перше,  привнесені з-за кордону різні міжнародні 
християнські     місії,     секти,     новітні     церкви     (Міжнародна 
християнська   місія,    Християнська    місія    "Еммануїл",    Армія 
спасіння,  Лівобережна  церква  Христа,  Церква  Христа  святих 
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останніх днів (мормони), Християнська церква "Калварі Чапель", 
Євангельська церква США, Біблійна баптистська церква, Церква 
скелі, Церква "Філадельфія", Вогняний кущ, Месіанська релігійна 
громада "Дім Бога Всемогутнього", Київський християнський 
центр "Нове життя", Християнська церква "Хвала і поклоніння" 
тощо). По-друге, цей напрямок репрезентують впроваджувані 
християнські об'єднання українського походження, як, наприклад, 
Спілка християнської міжконфесійної згоди "Логос" і Собор 
євангельських церков. По-третє, до цієї групи можна приєднати 
проросійське неохристиянське утворення Церква Воскресаючої 
Богородиці (Богородична церква), або вона ж - Церква Матері 
Божої Перетворюваної; 

2) релігії     орієнталістського     напрямку.     Вони     репрезентовані 
переважно   неоіндуїзмом   (Міжнародне   Товариство   Свідомості 
Крішни,   Місія   "Світлої   душі",   Товариство   Шрі   Ауробіндо, 
Товариство ведичної культури, Міжнародне товариство "Всесвітня 
чиста релігія"  (Сахаджа-йога),  Київський  центр  Шрі Чін-Моя, 
прихильники Саїд Баби тощо) і течіями буддистського толку (дзен- 
буддизм, тибетський буддизм, власне буддизм, ламаїзм); 

3) езотеричні об'єднання. (Реріхівське товариство, Асоціація "Живої 
естетики", послідовники О.Блаватської, Д.Андрєєва, О.Бердника); 

4) неоязичництво (РУНВіра, різновіровці, "Великий вогонь"). 
5) саєнтологічні   рухи   (Діанетика   -   фонд   Хаббарда,   АСТІКА, 

"Вогняна квітка", різні психотехніки); 
6) синтетичні неорелігії (Віра Бахаї, Велике Біле Братство, Церква 

об'єднання Муна). 
Порівнюючи темпи поширення неорелігій в Україні та інших 

країнах, треба визначити відносну повільність цього процесу. Це 
пояснюється тим, що після періоду тривалої так званої безрелігійності 
більшість людей звернулася до звичайних релігій - християнства, 
іудаїзму, ісламу. На уповільнення цього процесу вплинув також 
мовний фактор. Адже в більшості західноєвропейських країн, на 
відміну від України, неокульти були мовно адаптовані, що певною 
мірою визначило їхню вибуховість у релігійному житті. 

Якщо на Заході неокульти виступили певною мірою релігійною 
альтернативою існуючим традиційним релігіям, то на території 
України, і це надто характерно, вони з'явилися як форма дисиденства. 
Окрім того, неокульти мають в Україні не лише дисидентську, а й суто 
прикладну спрямованість. Для багатьох послідовників вони є не 
формою пошуку Бога, Абсолюту, а нетрадиційним способом 
розв'язання своїх особистих проблем і іноді єдиною формою фізичного 
та психічного оздоровлення (йога, медитація, психотренінг тощо). 
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Майже всі неорухи прийшли в Україну через посередників: не з 

батьківщини релігійного руху, а з інших країн, не від гуру, а від його 
західних учнів. Але відносна легкість проникнення та сприйняття в 
Україні неорелігій пояснюється, зокрема, специфікою вітчизняного 
менталітету, який в силу географічного розташування України - на 
межі Сходу і Заходу, Півдня і Півночі - був відкритий різним впливам. 

Останнє сформувало в українського народу певний плюралізм 
світогляду, терпиме ставлення до інакомислення, що, як правило, 
співпадає з неорелігійними орієнтаціями. Ідея поєднання Сходу і 
Заходу через синтез усіх релігій одержала в Україні підтримку не лише 
в неорелігійних настроях, а і в середовищі певного кола української 
інтелігенції і навіть серед деяких представників традиціоналістського 
напрямку. 

Вважаючись у цілому позанаціональними, релігійні неорухи, 
крім неоязичництва, фактично мають значне поширення серед росіян і 
російськомовного населення у східних та південних районах України, 
де розташована найбільша кількість громад та їх членів, де відсутні чи 
значно послаблені християнські та національні традиції. 

Розглянемо деякі найбільш поширені в Запорізькій області нові 
культи зі стислим викладом змісту їхніх догматів та особливостей 
культу. Істотного впливу на загальну релігійну ситуацію в 
Запорізькому краї вони не мають, хоча діяльність окремих із них 
сприймається населенням неоднозначно. 

Серед нетрадиційних культів (нові релігії 60-х років XX ст.) в 
Запоріжжі одним із найпомітніших є Товариство свідомості Крішни, 
яке має свої громади в багатьох містах країни (за даними 1996 року 
існувало 23 зареєстрованих і 8 не зареєстрованих громад). 

Релігійна доктрина кришнаїтів бере початок із вчення вішнуїзму. 
Вішнуїзм - це віра у бога Вішну як Верховного Бога, який одного разу 
проявив себе в образі Крішни. Кришнаїти вчать протилежному: Крішна 
був головним Богом, якій проявився як Вішну. Система вчень 
кришнаїзму намагається довести, що кожна людина повинна пройти 
серію послідовних перевтілень, щоб звільнитися від тяжкої долі 
(карми). 

МТСК не визнає Ісуса Христа вічним Богом, але вважає його 
одним із напівбожествених проявів Крішни. Адепти кришнаїзму вірять, 
що Ісус поклонявся Крішні. 

МТСК дотримується традиційного моністичного пантеїзму, який 
існує в деяких індуїстських сектах, стверджуючи, що всі боги є 
формами Одного Абсолютного, якого вони називають Крішна. 

Культ у кришнаїтів зводиться до бхакті-йоги-спасіння через 
любов і відданість богові Крішні. Для цього треба слухати і співати 
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хвалу Крішні, приймати участь в обрядах і церемоніях поклоніння, а 
також розспівувати мантру "Харе Крішна". 

Обов'язковий мінімум декламації - 1728 повторень святої 
великої мантри, що вимагає 6 годин на день ("Харе Крішна, Харе 
Крішна, Харе Крішна, Харе, Харе, Харе, Рама, Харе, Рама, Рама, Рама, 
Харе, Харе"). Відлік ведеться за допомогою ритуальних чоток (108 
зерен перебираються 16 разів). Вважається, що 16 слів мантри 
відтворюють певну трансцендентальну вібрацію звуку, що допомагає 
віруючим прилучитися до свідомості Крішни. 

Що ж приваблює деяких представників запорізької молоді до 
кришнаїзму? Можливо, це атмосфера постійного свята, в якому є щось 
карнавальне. Важливе місце в обрядах кришнаїзму займають індійські* 
пісні і танці, а також музика - ритмічна, яка повністю оволодіває 
свідомістю, доводить до екстазу. Екстаз наступає після довгого 
розспівування мантри. В екстазі молодій людині, що жила до цього в 
пригніченому стані, з масою невирішених побутових проблем, може 
з'явитись навіть сам бог Крішна. Звичайно, такі глибокі психічні 
потрясіння приваблюють членів кришнаїтських сект своєю 
незвичайністю, несхожістю на традиційні християнські обряди. 

В 1990 році офіційно дано дозвіл на діяльність МТСК в Україні. 
В 1995 році зареєстровано Всеукраїнський центр громад Свідомості 
Крішни, який є керівним органом об'єднання послідовників 
кришнаїзму. Найбільші центри кришнаїзму - Київ, Донецьк, Одеса. 

"Велике Біле Братство." Інші назви: "Міжнародний інститут 
душі Атма", юсмаліани, юсмалітяни. Це неорелігійна течія, що 
започаткувала свою діяльність у Києві в 1980 році. Керівниками 
"Великого Білого Братства" до 1993 року (тобто до моменту їх арешту 
правоохоронними органами) були: Марія Деві (Марина Двигун), Іоан 
(Юоан) Свамі (Юрій Андрійович Кривоногов, спеціаліст у галузі 
мікроелектроніки, кандидат технічних наук), "папа живої церкви Іоан 
Петро 2" (Віталій Ковальчук). Аналіз багатьох фактів показує, що 
названі особи не були вищими керівниками, а виконували чиюсь волю. 
Реальні керівники організації невідомі. 

Марина Мамонтова (у шлюбі Двигун) народилась у 1960 році в 
місті Донецьку. Після закінчення факультету журналістики Київського 
державного університету працювала інструктором обкому комсомолу, 
офіціанткою. Цікавилась екстрасенсорикою та парапсихологією. У 
травні 1991 року, перебуваючи на лекції з екстрасенсорики, яку 
проводив Ю. Кривоногов, передала йому записку, в якій повідомила про 
своє спілкування з Богом. Відбулося їхнє знайомство, після якого 
М. Цвигун залишає чоловіка і двох маленьких дітей і стає дружиною Ю. 
Кривоногова. 
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Ю.А. Кривоногов народився в 1941 році в селі Стара Криуша 

Воронезької області. В 1978 році захистив кандидатську дисертацію в 
Харківському інституті радіоелектроніки (тема дисертації пов'язана з 
системами оперативного диспетчерського управління). Релігійну 
діяльність почав у 1988 році. В 1991 році створив у Києві Інститут душі 
Атма, який пізніше перетворився на "Велике Біле Братство" (ВББ). 

Історію розвитку ВББ можна поділити на 5 періодів. 
Перший період - від початку 1988 року до весни 1993 року. В 

цей час відбувалося накопичення сил, вербування необхідної кількості 
адептів. Саме цей період вони характеризують як "дуже світлий, 
піднесений і радісний". Членів секти можна було впізнати по 
специфічному білому одягу, який в 1993 році вони змінили на 
однотипні спортивні костюми, кепі, за плечима у них з'явилися 
рюкзаки. На стінах будинків, у підземних переходах і навіть у трамваях 
і тролейбусах з'являються яскраві афіші з зображенням гарної молодої 
дівчини в білому одязі - Марії Деві Христос. 

Серед населення України, переважно серед молоді, починає 
поширюватися вчення ЮСМАЛОС ("ЮС" - Юоан Свамі, тобто Юрій 
Кривоногов; "MA" - Марія Деві (Марина Цвигун); "ЛОС" -
Планетарний Логос або Ісус Христос). 

Це вчення, за задумом Ю. Кривоногова, було спрямоване на 
"фохатизацію" ("наповнення світлом") обраних людей Землі 
(144000 чоловік) і розраховане на 3,5 роки (1260 днів). Ця енергія, за 
словами юсмаліан, "є смертоносною для демонічних осіб", тобто для 
тих, хто не вірить у вчення культу. При цьому "тільки ті, хто любить 
Марію Деві Христос, отримають дозу фохата і одухотворяться. Інші ж 
люди опромінюються фохатичним випромінюванням і дуже швидко 
загинуть. При чому смерть їхня буде страждальницькою і наступить від 
самих невиліковних хвороб". 

144 тисячі юсмалітян, за словами Марії Деві Христос, "легко 
покинуть своїх рідних і близьких, їх неможливо спокусити, а якщо 
розум їм зрадить, то владою Марії Деві Христос він буде 
приборканий". Тобто згадані 144 тисячі найбільш відданих адептів - це 
фактично зомбовані, позбавлені волі люди, які повністю перебувають 
під владою керівників ВББ. 

Другий період - з весни 1993 року до подій осені 1993 року й 
арешту керівництва. В листопаді 1993 року в Києві ледь не сталося 
масове самогубство "білих братів". Спочатку Страшний суд був 
запланований на 24 жовтня 1993 року, потім перенесений на більш 
пізніший час, але, на щастя, грандіозне шоу з вознесінням Марії Деві, 
яке мало символізувати початок Страшного суду, не відбулося, воно 
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було попереджене органами правопорядку, хоча "білі брати" були 
однозначно настроєні на смерть. 

Кульмінацією подій стала поява 10 листопада 1993 року 25 
сектантів, очолюваних Цвигун і Кривоноговим у Софійському соборі в 
Києві. Міліція, посилена співробітниками ОМОПу "Беркут", вигнала їх 
із храму і заарештувала. Собору було завдано шкоди (в цінах 1993 
року), за різними оцінками, від 50 млн. до 69 млн. карбованців. 
Почалося слідство у справі ВББ, діяльність якого була припинена. 
Згодом стали відомі сенсаційні викриття шкідливої діяльності секти, 
шкоди, якої вона завдала духовному і фізичному здоров'ю своїх 
адептів. У ці дні міліцією було затримано 616 чоловік. Почався процес 
масового виходу адептів з культу. 

Марина Цвигун отримала вирок про позбавлення волі на 4 роки 
в ВТК загального режиму 9 лютого 1996 року, згідно статей 187-5, 209, 
101- ч. 1 КК України в Київському міському суді. Суд тривав 9 місяців. 

Слід зауважити, що у відношенні Кривоногова кримінальна 
справа була порушена ще в 1992 році. 

На тому ж суді В.В.Ковальчук був засуджений на 6 років 
посиленого режиму, а Ю.А.Кривоногов - на 7 років посиленого 
режиму. 

Третій період - з осені 1993 року по 1996 рік характеризується 
такими подіями: 
• відхід від руху деякої частини адептів; 
• різке скорочення місіонерської діяльності; 
• активні   спроби   адептів   звільнити    М.Цвигун   з    тюремного 

ув'язнення; 
• перенесення всієї діяльності залишків ВББ у жорсткі умови волі. 

Поновлюються старі списки всіх адептів, до яких надсилаються 
листи і гінці з метою знову повернути їх в організацію. Гінці постійно 
курсують між Санкт-Петербургом і Києвом. ВББ починає активно 
освоювати Казахстан. 

П'ятий період - вихід на волю взимку 1998 року М.Цвигун. Її 
зустріла менш чисельна, ніж раніше, але більш згуртована і фанатично 
віддана їй організація з жорсткою дисципліною. "Білі брати знову 
з'явилися на вулицях Києва, Дніпропетровська, Запоріжжя та інших 
обласних центрів України. Місце розташування центрів, явочних 
квартир і зборів визначити важко, оскільки секта діє в умовах жорсткої 
конспірації. 

Активізація діяльності "білих братів" викликає занепокоєння у 
правоохоронних органів України. Існує значна вірогідність участі 
адептів в антисуспільних акціях, у тому числі і в терористичних актах. 
В умовах загострення політичної боротьби не виключено використання 
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зомбованих "білих братів" якимись політичними силами з метою 
дестабілізації політичної, кримінальної і соціальної ситуації в Україні і 
Запорізькій області. За словами адептів, у деяких місцевих організаціях 
ВББ адептам давалися вказівки на самознищення у випадку арешту 
правоохоронними органами. 

"Церква сатани". Культ сатанізму. Сатаністи - прихильники 
обожнення сил зла, поклоніння Сатані (Дияволу або Люциферу). Цей 
культ прийшов в Європу із Стародавнього Іраку і набув особливого 
поширення в середні віки (згадаємо угорську графиню Елізабет Баторі). 

Своєрідна мода на сатанізм у певних колах запорізької молоді 
з'явилася після початку перебудови. Слід зазначити, що кількість 
сатаністських груп в Україні постійно зростає. Всі вони не 
зареєстровані. Найбільш відомі - "Чорний ангел", "Чорний дракон", 
"Церква сатани", "Товариство сатани" та інші. До них можна віднести 
ряд окультних сект, а також "цілителів", відьом і чаклунів, які діють на 
території всієї України. 

Достовірних даних про кількість адептів і тих, хто цікавиться 
сатанізмом, ніхто не знає, але можна передбачити, що їх в Україні 
декілька тисяч. На думку експертів, вони існують як молодіжні, 
екстремістські або хардроківські угруповання. В Запорізькій області діє 
декілька незареєстрованих організацій сатаністів. Найбільш відома та 
організація, про діяльність якої неодноразово повідомлялося в обласній 
пресі. Вона знаходиться в місті Мелітополі. Менш чисельна або ж 
більш законспірована організація (організації) діє і в обласному центрі. 

Однією з найпоширеніших книг серед сатаністів є "Сатаністська 
біблія" (або "Чорна біблія"), написана Ентоні Ла Вейєм в 1968 році. Це 
дешева і доступна для підлітків книга. 

Сатана, вважає Ла Вей, є концентрацією всіх темних сторін 
людської натури. "В кожному з нас сидить сатана і задача полягає лише 
в тому, щоб виявити і пізнати його. Сатаністське начало, яке є в людях, 
- головне і найбільш могутнє. Ним треба гордитися, а не каратись. 
Його необхідно культивувати, що ми і робимо в нашому храмі за 
допомогою різних магічних заклинань", - стверджував Ла Вей. 

"Сатаністська біблія" може цікавити підлітків з ряду причин. 
Вона пропагує незалежність, включаючи анархію, бунт і радикальну 
самодостатність в такий момент життя підлітків, коли формується 
позиція відносно влади. Вона заперечує будь-які форми авторитету -
релігійного, суспільного, батьківського. Моральні кодекси будь-якого 
роду є перепонами, які треба долати. "Роби, що хочеш, це і є твій 
закон", - це цитата, що висловлює головний зміст "Сатаністської 
біблії", запозичена з "Книги Закону" А. Кроулі. 
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Ла Вей закликає також до визволення інстинктів, особливо тих, 

які стримуються суспільними моральними кодексами. Стримування у 
будь-якій формі є неправильним; правильним є звільнення всіх своїх 
бажань, оскільки сексуальні й агресивні бажання протягом підліткового 
віку є інтенсивними. Легко передбачити, що ця філософія притягує до 
себе підлітків. Діяльність сатаністських сект, безсумнівно, суперечить 
Закону України "Про свободу совісті та релігійні організації". А 
практика деяких сатаністських груп взагалі підпадає під дію деяких 
статей Кримінального Кодексу України. 

Для прикладу наведемо декілька фактів злочинних діянь в 
Україні: 
• 1995 рік, колгосп "Прогрес", село Новоязівське, Дніпропетровської 

області. Насильство і ритуальне вбивство сторожем тваринницької 
ферми  Ю.Кравченко  одинадцятирічного  хлопчика.   Злякавшись 
розправи односельчан, Кравченко покінчив життя самогубством. 
Під час обшуку в його квартирі міліціонери знайшли зошит із 
записами,     на    титульній     сторінці     якого     був     заголовок 
"Сатаністський щоденник"; 

• 1995  рік,   місто  Івано-Франківськ.   Суд  над трьома  адептами 
сатаністського культу за "осквернення могил"; 

• 1 листопада 1996 року (свято Хеллоуін), місто Вінниця. 
Четверо учнів місцевого ПТУ в ніч свого головного 

сатаністського свята здійснили акт вандалізму: на центральному 
місцевому кладовищі вони зруйнували 40 надгробних пам'ятників. 

Причому глумління зазнали тільки ті могили, на яких стояли 
хрести. Хрести руйнувалися або перевертались і в такому вигляді 
закопувалися в землю. Вирок суду - 3 роки позбавлення волі. 

В Україні громади сатаністів діють у Харкові, Києві, Вінниці, 
Львові, Одесі, Севастополі, Миколаєві, Запоріжжі та інших містах. 
Зокрема, в Харкові з 1992 року відкрито філіал московського 
"Посвяченого Сатані лицарського ордену чорної меси". В 1995 році на 
Личаківському кладовищі у Львові у покинутій каплиці відбувся 
шабаш із зарізанням чорного півня. У Києві - на Оболоні, Троєщині, 
Печерську нерідко на стовпах можна прочитати оголошення про набір 
нових учнів до "Чорного ордену". 

У 1993 році за загадкових обставин було вбито двох ченців 
Києво-Печерської лаври. На шкірі вбитих стояв знак Сатани - три 
шістки. 

Далеко не повний список злочинних діянь сатаністів включає в 
себе: ритуальні вбивства людей, в тому числі і дітей, самогубства; 
викрадення людей, у тому числі і дітей; розтління малолітніх; 
насильства; осквернення могил і кладовищ; знущання над тваринами, 
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наприклад, здирання шкіри з живих тварин, ритуальні вбивства тварин; 
осквернення храмів та інших культових споруд традиційних релігій і 
конфесій; споживання і поширення наркотиків; сексуальні оргії і 
спонукання до гомосексуалізму. 

Аналіз сутності сатанізму і діяльності сатаністських груп в 
Україні дає можливість експертам правоохоронних органів зробити 
прогноз про надзвичайну небезпечність цього явища в житті 
українського народу. Мова йде про необхідність підготовки комплексу 
профілактичних силових засобів щодо діяльності сатаністських груп у 
відповідності до закону "Про свободу совісті та релігійні організації". 

Сахаджа-йога - найчисельніша з нетрадиційних релігій у 
Запорізькій області. Центри цієї організації зареєстровано в місті 
Запоріжжі (Заводський район), Бердянську, Мелітополі, Токмаку, 
Енергодарі, а також у Василівському, Вільнянському, Михайлівському, 
Ново-Миколаївському, Пологівському, Приазовському, Приморському 
і Якимівському районах. 

Така широка географія поширення цієї організації в Запорізькій 
області відразу викликає запитання щодо причин її популярності. 
Засновницею "Сахаджи-йоги" є дружина індійського бізнесмена, яка 
називає себе "втіленням божественної сутності" Шрі Мататджи 
Нірмала Деві. Не знайшовши на батьківщині визнання, вона поїхала 
шукати його в іншій країні, у тому числі і в Україні. 

Серед сектантів вона відома як засновниця нового незвичного 
методу внутрішніх змін свідомості, який названо "сахаджи-йогою". 
Доктрина цього вірування тісно пов'язана з філософією йоги, відкидає 
багато положень традиційного православ'я і є одним із напрямків 
індуїстського тантризму, який визнає поклоніння богині зла Калі. 

Як і в більшості тантристських сект, адептам культу обіцяно 
прихід "золотого віку". Насаджується менталітет високої елітарності і 
харизматичності. Проголошуються лозунги про "Прихід нової ери 
істини", про те, що "Вібраторні знання - абсолютні знання". Звідси 
відпадає необхідність самій Шрі Матаджи читати будь-які книги, адже 
вона і її послідовники володіють абсолютним знанням. 

Серед членів культу переважають лікарі, журналісти, вихователі 
і завідуючі дитячими садками, вчителі середніх шкіл, тобто люди, які 
цікавляться йогою, незвичними модерністськими течіями, і які швидко, 
некритично сприймають на віру екзотичні за формою і змістом східні 
вчення. 

Завершуючи стислий огляд неорелігій у Запорізькій області, 
серед яких окрім названих є мормони, лютерани, буддисти, вісаріонівці 
і багато інших модерністських релігійних сект, зазначимо, що коло 
посвячених у  них  надто обмежене -  переважно  це представники 
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інтелігенції.  Тому  очікувати  найближчим  часом  значного  їхнього 
зростання немає підстав. 

Основною формою організації неорелігій у Запорізькій області 
залишається громада, гурток. Запорізькі організації ще дуже далекі від 
створення одновірцями виробничих одиниць у галузі промисловості, 
торгівлі чи сільського господарства. Поки що вони є формою 
духовного, а останнім часом і енергетичного спілкування. 

Зазначене вище приводить до висновку про недоформованість 
модернової    релігійності    як    на    рівні    особистісному,    так    і 
інституалізованому. Незакінченість цього процесу передбачає постійне 
й оперативне його вивчення та доведення результатів до державних 
органів, громадських організацій, усіх зацікавлених осіб. 
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О.И. ПЛАКСИНА 
КЛЮЧЕВОЕ КАЧЕСТВО ФЕНОМЕНА СОЦИАЛЬНОГО - 

ОСМЫСЛЕННОСТЬ 

В настоящее время налицо возросший интерес людей к своему 
внутреннему миру. В нем ведущую роль играют сознательность, 
человечность, и наряду с ними все явственнее звучит особое качество 
феномена социального - ОСМЫСЛЕННОСТЬ. Философский анализ 
ОСМЫСЛЕННОСТИ актуален сегодня именно в контексте проблем 
развертывания социального, определяющих личностную ориентацию 
человека в мировоззренческом континууме. 

Как же возникает такое качество социального, как 
ОСМЫСЛЕННОСТЬ? 

Для ее функционирования и развития очень важным является 
процесс общения. Ни для кого не секрет, что любая деятельность 
осуществляется посредством таких компонентов, как предмет, средства 
и условия. Имеются они и в общении, субъект-субъектное 
взаимодействие которого налагает на них своеобразный отпечаток. Его 
несложно ощутить при рассмотрении триады указанных компонентов. 
Но обо всем по порядку. 
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По поводу чего происходит общение людей? Думается, что на 

основе учета данных, например, М.С. Кагана [3] приемлемо произвести 
классификацию предметов общения по следующим пяти 
разновидностям. Во-первых, это объективный материальный мир или 
его фрагмент, естественный или искусственный. Причем, особенно 
выразительно это просматривается в искусстве (в частности, в 
пейзажных жанрах живописи и поэзии): природным явлениям и миру 
вещей оказываются свойственны человеческие душевные состояния -
восхищение, оптимизм, уныние, сомнения и т.д. Об этом мы читаем у 
А.Пушкина ("вечор, ты помнишь, вьюга злилась"), М. Лермонтова, 
Ф.Тютчева. Т.е. налицо обязательное (более или менее) обрамление 
материального мира как предмета общения некоей "вуалью" 
субъектности, пронизанность духовностью, привносимой кем-нибудь 
или всеми участниками общения. 

Предметом общения, во-вторых, бывают и собственно 
рациональные образования: понятия, идеи, теории и т.д.; в-третьих, 
эмоциональные переживания (чувства, впечатления и т.п.); в-
четвертых, умения, навыки и прочие операциональные действия; в-
пятых, в целом фигура самого партнера, "другого" человека. Здесь уж 
включения субъектности вполне очевидны. 

Данная отличительная черта не чужда и средствам общения. Они 
охватывают сферу механизмов коммуникации - технические системы 
трансляции информации (радио, телевидение, кино, печать, видео- и 
звукозапись) и общее движение ее в электронных сигналах или 
печатных оттисках, а также знаковые системы: оптико-кинетические 
(жесты, мимика, пантомимика); пара- и экстралингвистические 
(интонации, паузы); язык (устная и письменная речь). К средствам 
общения тяготеют и эмоционально-душевные способности и умения 
подражания, заразительности, заимствования, сопереживания, 
сочувствия и идентификации [См.: 12,344,433]. Названные реальности, 
бесспорно, несут сильный "заряд" человеческой субъектности и 
духовности. Все, освещенное выше, подводит нас к следующим 
положениям: 
1. Предмет         и         средства         общения         атрибутированы 

индивидуальностным   своеобразием   и   активностью   субъектов, 
духовной нагруженностью; и каким бы разнообразным ни был их 
спектр, им  всем внутренне присуща одна и та же динамично 
пульсирующая       "константа"       -       чувственно-рациональная, 
индивидуально-психологическая     живая     плоть    субъектности, 
обусловленная участием в процессе именно субъектов. 

2. В  процессе  связи  предмета  и  средств  общения  с  субъектом 
(индивидами  и  их  группами)  как  раз  и  образуется  качество 
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ОСМЫСЛЕННОСТИ, ибо смысл генерируется только в общении, 
имеет сверхпроизводственно-целевое содержимое и не 
тождественен разумности и сознательности. 

ОСМЫСЛЕННОСТЬ правомерно определить как способность 
придавать упорядоченную связность и целостность совокупности целей 
путем 1) декодирования и воссоздания заново, самостоятельно знаков, 
представлений, идей, и 2) актуальное фокусирование на перспективу 
своей сопоставленности с другими людьми, их смыслами. 

У М.М.Бахтина есть очень ценные, углубляющие эту тему 
мысли о том, что "человек никогда не совпадает с самим собой. К нему 
нельзя применить формулу тождества "А есть А...". Подлинная жизнь 
личности совершается как бы в точке этого несовпадения человека с 
самим собою, в точке выхода его за пределы всего, что он есть как 
вещное бытие, которое можно подсмотреть, определить и предсказать 
помимо его воли,... "заочно". Подлинная жизнь личности доступна 
только диалогическому проникновению в нее, которому она сама 
ответно и свободно раскрывает себя" [1, 79]. 

Очень важно обратить внимание на условие общения, тот 
"магический кристалл", ауру, с которой мы срослись и породнились, 
как с воздухом (неотъемлемым и потому не осознаваемым нами 
ежесекундно), но благодаря которому способны состояться, 
пробудиться и сознание (обобществленное знание), и 
ОСМЫСЛЕННОСТЬ ("сверхцелевой сгусток"), и вся субъектность, в 
том числе социальное. 

Важную роль при определении условий общения играют данные 
этимологии. Так, например, в понятии "сознание" имеется не менее 
трех смысловых значений, отражающих аспекты условия общения. 
Кроме названного уже первого, обратим внимание на 2) указание о 
"совместным образом полученном знании" и 3) выраженную 
устремленность вовнутрь, присвоение сокровенными глубинами: 
поступать сознательно - значит обязательно пропустив сквозь горнило 
своих эмоций, мыслей, деяний. 

Действительно, смысл идеального "сгустка" в любом предмете 
общения постигается не просто путем отражения, а воспроизведения, 
декодирования и продуцирования каждый раз заново и самостоятельно, 
индивидуально-конкретно идей, понятий, представлений, символов. 
Совместность же генерирует, "включает" пережитость, 
прочувствованность, и затем - завершающий, 4) аспект- воссоздание 
СВОИМИ СИЛАМИ идеальной реальности в образе, и в итоге -
ПРИСВОЕНИЕ. 

Думается, что универсальное условие общения, постоянно 
востребующее    и    связующее    воедино    перечисленные    аспекты, 

 

176 177 



Культурологічний вісник Нижньої Наддніпрянщини 
заключается в емкой реальности события. Этот феномен звучит у Х. 
Ортега-и-Гассета в структурном законе нашего окружения о 
немногих присутствующих в данный момент вещах. Последние в 
сочетании с множеством скрытых сокровенных вещей слагают 
жизненный мир. Присутствующее у испанского мыслителя есть 
"сиюминутное, воспринимаемое как отчетливая данность", в отличие 
от "соприсутствующего привычного для нас, имеющего стертую, 
неотчетливую форму - ...возможного" [8, 280]. 

Постоянное пребывание, нахождение субъекта в 
пространственно-временном континууме эмоций и образов 
становящихся или ставших людей, т.е. повторяющаяся встреча, 
совместное событие вызывает к жизни системное качество социального 
- ОСМЫСЛЕННОСТЬ. Живя бок о бок совместно с другими людьми 
и миром, я заряжаю своей реальностью, вношу частицу себя как жизни 
вовне вообще и в других существ, людей, в частности. Х. Ортега-и-
Гассет ярко описал такое животно-аномальное жгучее стремление 
человека к самовыражению - лирическую, исповедальную, 
неукротимую "потребность сделать явным для другого мир чувств, 
скрыто кипевших в нем" [8, 456]. Но жить так - значит, обязательно 
постоянно выходя за пределы самого себя, все время контактировать, 
сталкиваться и противостоять возмущающей, беспокойной 
микровселенной Другого. Ведь у него тоже "есть свое здесь, "здесь" 
Другого - отнюдь не мое "здесь". Наши "здесь" взаимоисключающи, 
непроницаемы друг для друга, различны, и перспектива, в которой 
предстает для нас мир, - разная. Поэтому наши миры никогда не могут 
совпасть полностью... мы - взаимно вовне и поэтому изначально 
инородны друг для друга" [8, 289]. 

Абсолютного распада и разложения не происходит, ибо жизни 
людей и миры могут совмещаться (буквально: я вмещаю, даю внутри 
себя место динамичной субъектности других) благодаря посреднику-
проводнику - СИМВОЛУ. По словам М. Мамардашвили, тут и 
происходит второе рождение человека (уточним: сущностно 
актуальное по сравнению с первым, природно-биологическим 
появлением на свет; и, добавим, также рождение социального) - "где 
человек сочетается с символом". Символ запечатлевает константы и 
варианты динамичной субъектности, души Других и получает 
действительное значение, конкретный смысл только в живой, вечно 
беспокойной и изменчивой данности реальных обстоятельств. Энергия 
такого сочетания (с символом), т.е. усилие над самим собой и дает 
мышлению состояться - как своего рода пробуждению или 
правоспоминанию [5, 71]. Усилие это закрепляется и обретает 
самоценность в жизни социального и человека. "...Усилие... и есть 
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жизнь - подлинная, а не повседневная, - тогда у тебя есть шанс, что 
смысл тебе откроется" [5, 77]. 

Таким образом, событийность как универсальное условие 
общения и возникновения ОСМЫСЛЕННОСТИ - системного качества 
социального - имеет важное значение. Она задает удивительную 
полихромность форм социального, проясняет их трепетную, 
мерцающую уникальность. 

Согласно древнему индийскому высказыванию, ступив на 
землю, ступаешь на перепутье ста дорог. Событийность и воплощает 
вечные перекрестки жизни, состояния пограничности, переходности. 
Непредсказуемость (стопроцентная) обстоятельств и разнообразные 
варианты возможностей, неожиданные и случайные факторы, 
образующие оригинальные сочетания, обусловливают естественную 
спонтанность и, значит, уникальность, единственность контакта и 
отклика на него - неповторимость судьбы человека и его общностей. А 
универсальность событийности состоит в том, что в ней стыкуются 
статичность и динамичность, конечное и вечное, локальное и 
безграничное. В событийности обнажается хрупкая уникальность 
общенческих взаимодействий, продуцирующих ОСМЫСЛЕННОСТЬ 
как, например, театрального действа или учебных занятий по 
гуманитарным дисциплинам. 

Так происходит потому, что исходной посылкой служит 
оригинальность здесь и сейчас случившихся субъект-субъектных 
отношений. Значит, необходимо крайне бережное, чуткое отношение к 
динамично-деликатной ткани их действа, а также закрепление особого 
статуса людей "общенческих" профессий в социальной структуре. 

Конечно, мы не найдем такую личность, которой уже с момента 
появления на свет была бы присуща ОСМЫСЛЕННОСТЬ. Но это не 
повод считать данное качество искусственным либо 
малозначительным. Напротив, оно очень органично для людей и 
является системным для феномена социального в целом. Поскольку, 
как отмечал в своей первой теореме социальности Х. Ортега-и-Гассет, 
"человек a nativitate с рождения открыт другому, чем он, чуждому 
существу", независимо от осознания, желания, личного своего 
отношения к этой способности. Нравится это ему или нет, он-
альтруист. Открытость человека другим - "его постоянное и 
неизменное состояние... Это простое сосуществование, матрица всех 
возможных "социальных отношений" [8, 319] превращается затем в 
определенное действие. 

Далее верно отмечаются два состояния открытости: пассивное -
альтруизм, и тесное обоюдное существование, т.е. первая социальная 
реальность - ностризм (от лат. Noster - мы) [8, 322-323]. Таким 
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образом, ОСМЫСЛЕННОСТЬ результируется в сближении 
конкретных индивидуальностей, ставших обоюдно единственными 
одна для другой. Здесь также вырисовывается свойственная только 
человеку способность "быть другим" - еще одно онтологически важное 
для социального слагаемое ОСМЫСЛЕННОСТИ. Ибо "я, в своем 
одиночестве, не мог бы отнести к себе родовое имя - "человек", и 
"быть другим" - не случайность, которая может постичь или избежать 
человека, а исконно присущее ему свойство" [8, 316-317] (выделено 
мной- О.П.). 

Эта мысль роднит мыслителей ряда направлений, и, в частности, 
не чужда марксизму. Вспомним хотя бы образное рассуждение 
К.Маркса о том, что поскольку человек "родится без зеркала в руках и 
не фихтеанским философом: "Я есмь я", то человек сначала смотрится, 
как в зеркало, в другого человека. Лишь отнесясь к человеку Павлу, как 
к себе подобному, человек Петр начинает относиться и к себе самому, 
как к человеку. Вместе с тем и Павел как таковой, во всей его 
павловской телесности (с массой уникальных черт его внешности, со 
всеми случайностями и закономерностями его мировоззрения и 
поведения. - О.П.) становится для него формой проявления рода 
"человек" [См.: 6, 62]. 

Вместе с тем и Н. Бердяев хорошо ощущал кардинальное 
значение способности человека "быть другим" и раскрытие полноты 
человеческой природы понимал как "раскрытие творческой природы 
человека", которая "должна обнаружить себя и в человеческом 
отношении человека к человеку" [2, 155]. 

Э. Фромм акцентирует неугасающую актуальность вопроса, 
стоящего во все времена во всех культурах - "как выйти за пределы 
своей собственной индивидуальной жизни и обрести единение с 
другими людьми и окружающими лицами" [15, 25]. Он считает этот 
вопрос стержневым в человеческом бытии, что вытекает из специфики 
природы человека как сознающей себя жизни. Философски-
экзистенциально интерпретируя библейское предание об Адаме и Еве, 
мыслитель показывает, что имманентное людям стремление преодолеть 
свою отдельность, доставляющую им страдание, жаждет выхода. 
Полная же неудача в достижении этой цели опасна, ведет к безумию, 
так как "панический ужас вечной изоляции может быть преодолен 
только таким радикальным способом, когда внешний мир, от которого 
человек отделен, сам перестает для него существовать" [15, 24]. 

Качество ОСМЫСЛЕННОСТИ напрямую связано с феноменом 
мировоззрения (они оказывают взаимное влияние друг на друга) и 
является залогом его успешного функционирования. Более того, одна 
из современных украинских исследователей Л.Д. Кривега справедливо 
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делает акцент на том, что "мировоззренческая ориентация получает 
право на жизнь, если она придает смысл жизни людям, принявшим ее 
на вооружение" [4, 48]. Не даром и сейчас является актуальной позиция 
великого Сократа (ставшая настолько хрестоматийной, что вошла в 
современный учебник американских докторов философии). Приводим 
ее в изложении Р. Поупкина и А. Строума. 

Суд, проходивший над Сократом в 399 г.до н.э., обвинил его в 
распространении опасных идей. На это мыслитель ответствовал, что он 
занялся философией потому, что "жить, не разобравшись в жизни, не 
стоит". Сократ увидел, что многие его современники тратят свои 
жизни, добиваясь различных целей - славы, богатства, удовольствия, -
не задаваясь вопросом о том, важно ли это. А пока человек не 
удосужится себя об этом спросить и не даст взвешенного ответа, он не 
может быть уверен, что делает что-то правильное. И вся жизнь его 
может оказаться истраченной на пустое, а то и вредное дело [См.: 9, 11]. 

Здесь нужно учесть также и положения, высказанные 
европейским мыслителем А. Швейцером. Во-первых, "для общества, 
как и для индивида, жизнь без мировоззрения представляет собой 
патологическое нарушение высшего чувства ориентирования" [16, 82]. 
Во-вторых, мировоззренческие же идеи, как пишет он, "заключают в 
себе все, что мы можем думать и предполагать о смысле нашего 
существования и назначения человечества; они дают нашему бытию 
направление и сообщают ему ценность" [16, 83] (выделено мной. - О.П.). 

Отсюда налицо особая роль качества ОСМЫСЛЕННОСТИ для 
человеческой жизни и феномена социального в целом. Осмысленность 
своих действий в этом мире и нахождение смысла собственной жизни 
важно еще и как первейшее условие укрепления своего духа. И, 
наоборот, потеря смысловых ориентаций - шаг по лестнице, ведущей 
вниз: к преступлениям и самоуничтожению. 

Еще в прошлом веке (1874 г.) выдающийся философ 
В.С.Соловьев в размышлениях о росте числа самоубийств пришел к 
выводу о том, что самоубийства не могут быть удовлетворительно 
объяснены одними лишь внешними частными причинами. Налицо 
случаи, когда и при отсутствии всякого внешнего повода, во вполне 
благоприятной обстановке люди сильные и здоровые отказываются от 
жизни, объявляя, что жить не стоит, не из чего. Сокровища 
непосредственной жизни имеют цену лишь тогда, отмечал 
В.С.Соловьев, когда за ними таится безусловное содержание, когда над 
ними возвышается безусловная цель. Если же это содержание, эта цель 
утрачены человеком, а интересы материальной жизни обнаружили свое 
ничтожество, то очевидно, что ничего больше не остается, кроме 
самоубийства. Причину этого В.С.Соловьев усматривал в том, что 
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человеку жить не как и не из чего, что с исчезновением глубоких 
убеждений, всеобщих безусловных идей опустел мир внутренний и 
потерял красоту мир внешний. В.С.Соловьев резюмирует, что 
"безусловно необходимы для жизни человеческой убеждения и 
воззрения высшего порядка, т.е. такие, что разрешали бы 
существенные вопросы ума, вопросы об истине сущего, о смысле или 
разуме явлений, и вместе с тем, удовлетворяли бы высшим 
требованиям воли, ставя безусловную цель для хотения, определяя 
верховную норму деятельности, давая внутреннее содержание всей 
жизни... Такие общие воззрения существовали и существуют, и притом 
в двух формах: религии и философии" [11, 16-17]. 

У С.Л.Франка (младшего современника В.С.Соловьева, 
находившегося под сильным впечатлением от его концепции 
всеединства) встречаются интересные размышления о 
трансцендентном, которые "проливают свет" на ОСМЫСЛЕННОСТЬ. 
Он усматривает в трансцендировании две грани: трансцендирование 
"во вне" и трансцендирование "вовнутрь", которые являются 
взаимодополняемыми. Пример тому - любовь в человеческой жизни. 
Любовь, объясняет он, есть осмысление подлинной реальности чужой 
души, ее бесконечной, неисчерпаемой бытийственной глубины. В ней 
любящий, отдаваясь самозабвенно и самоотверженно любимому, 
переносит — не переставая быть самим собой - средоточие своего 
бытия в любимого, пребывает в любимом, как и любимый - в 
любящем; Я теряю себя в ТЫ, и именно тем ОБРЕТАЮ СЕБЯ, 
обогащенный привступившим ко мне дарованным мне ТЫ. Дающий и 
расточающий именно в силу этого становится обретающим. В каждом 
подлинном отношении любви любимое "ты" представляется нам 
бесконечно ценным. Мое замкнутое само-бытие исчезает из моего 
взора и заменяется моим бытием для другого и в другом. 

Но бытие В ДРУГОМ, в "ты" все же остается... бытием в форме 
"я есмь", бытием "я" и даже представляется мне каким-то впервые 
обретенным ИСТИННЫМ БЫТИЕМ "я" - именно бытием, 
обогащенным через обладание "ты". Я "обогащаюсь", "углубляюсь", 
впервые начинаю вообще подлинно "быть" в смысле опытно 
осознанного внутреннего бытия. В этом и заключается чудо или 
таинство любви, которое при всей его непостижимости для "разума" 
(т.е. трансрациональности), все же самоочевидно непосредственному 
живому опыту. При разрыве отношений с любимым или смерти 
близкого человека, мы сознаем радикальное изменение нашего 
собственного внутреннего бытия [13, 518-519, 558] 

Знаменательно, что Ж.П.Сартр, считающий свободу условием 
возможности    человеческой    сущности,     все    же    солидарен    с 
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онтологичностью другого и бескорыстно-целостных контактов с ним 
для человеческой реальности. В ней французский экзистенциалист 
видит три формы проявления бытия: "бытие-в-себе", "бытие-для-себя" и 
"бытие-для-другого", причем свобода Другого у него есть основание 
собственного "бытия-в-себе" [10, 96]. А контактирование, 
взаимоотношение людей и обоюдное признание свободы каждым друг 
друга все же, несмотря на страдания и горечь, позволяют 
(относительно) реализовать самопреодоление и полноту индивида. 
Взгляд другого на меня, по Ж.П.Сартру, есть отвердение и отчуждение 
моих собственных возможностей [10, 94]. Мои возможности (в каковых 
и состоит, по сути, мое бытие) преодолеваются, в свою очередь,, 
собственными возможностями другого (т.е. как бы даются этому 
другому). Но тут неисполненная полнота исполняется: для другого Я -
бесповоротно и окончательно - есть то, что я есть; и даже моя свобода 
для него - лишь данность бытия [10, 95]. 

Итак, справедливое и эффективное решение, согласно 
Ж.П.Сартру, таково. Я возвращу себе свое бытие и положу в основание 
себя усвоение свободы другого. Т.е., овладевая другим, я должен 
сохранить другого как другого [10, 96]. Не потому ли так пронзительна 
известная строка А.Блока: "...Только влюбленный имеет право на 
звание человека"? 

Значит, личность на протяжении жизни как бы пульсирует 
между двумя полюсами, - стремлением к индивидуальному 
самоутверждению и тяготением к безусловному и 
сверхиндивидуальному. Откуда естественно вырисовываются не 
только ее притязания, но и ее обязанности, и прежде всего - ее 
обязанность солидарности и единства с другими. Прав П.И. 
Новгородцев в своем утверждении: "Безусловный принцип 
личности с необходимостью приводит к идее ВСЕЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ, 
ВСЕЛЕНСКОЙ СОЛИДАРНОСТИ.. Общественный идеал можно 
определить как ПРИНЦИП СВОБОДНОГО УНИВЕРСАЛИЗМА" [7, 
111]. Именно такое общество выступает не нивелировкой личностей, 
но как раз рельефной гуманистической связью различий. В данном 
обществе личность обретает не простое повторение своих жизненных 
задач, а восполнение своих сил в стремлении к идеалу. 

К сожалению, сегодняшний социум не идеален. Люди живут в 
состоянии кризиса, связанного с обострением так называемых 
глобальных проблем. К концу XX века они усугубляются еще и тем, 
что "в отличие от животных, инстинкты не диктуют человеку, что ему 
нужно, и, в отличие от человека вчерашнего дня, традиции не диктуют, 
что ему должно. Не зная ни того, ни другого, человек утратил ясное 
представление о том, что он хочет" [См.14, 25]. Знаменательно, что 

183 



Культурологічний вісник Нижньої Наддніпрянщини 
преодоление обозначенной опасности и угрозы одиночества 
производит [!] логотерапия (греч. Лого - смысл), разработанная В. 
Франклом. Она открывает личности совокупность потенциальных 
смыслов, пронизывающих определенную ситуацию; среди них 
истинный лишь один, его "высвечивает" совесть. 

Думается, что наличие логотерапии убедительно показывает 
ключевое значение ОСМЫСЛЕННОСТИ в жизни человека и 
закрепляет за ней статус системного качества феномена социального. 
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М.А. ШУЛЬГА 
СВІТОГЛЯДНІ ВИМІРИ СУЧАСНОЇ ДЕМОКРАТІЇ 

Головною проблемою сучасної демократії, на думку Р. Арона, є 
співвідношення "влади та слухняності", яке кожного разу визначається 
певним "порогом насилля". Р. Арон вважав, що демократичний устрій 
влади має гарантувати таке її здійснення, щоб зробити неможливим 
порушення    визначеного    "порогу    насилля"    у    спосіб    розробки 
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відповідних правил, які регламентують боротьбу за участь у реалізації 
влади і, як такі, не викликають суперечок та сумнівів, а сприймаються 
усіма учасниками боротьби як виправдані. Подібна виправданість, 
згідно з М. Доганом, міститься не в конституційних положеннях і 
правових формулах, а присутня у свідомості громадян як переконаність 
останніх щодо законності існуючої системи. Така переконаність і 
санкціонує цю політичну систему, є запорукою її стабільності та 
недоторканості. Інструментальний вимір стабільності демократії, 
пов'язаний з удосконаленням функціонуючих політичних інститутів та 
відпрацюванням довершеної системи прийняття політичних рішень, 
зазначає С. Ліпсет, має бути доповнений її моральним аспектом. Цей 
аспект передбачає не просто розгляд політичних інститутів як окремого 
випадку інститутів соціальних, а й дослідження ставлення до цих 
інститутів з боку пересічного індивіда та забезпечення лояльності 
такого ставлення. 

Розробка часткових спеціальних завдань функціонування 
змінних складових демократичної форми впорядкування політичного 
життя суспільства, виявляється успішним за умов виправданості її 
існування перед індивідами, прийняття її ними як єдино можливої та 
найкращої. Не будучи формально-юридичною процедурою чи деяким 
нормативним актом, законність виявляється певним станом людської 
свідомості, що формується внаслідок культивування у людини 
відповідної системи цінностей, - так званим "законним" світоглядом. 

Необхідність формування в індивідів такого світогляду 
усвідомлюється на початку ХХ-го сторіччя як "криза сучасної 
правосвідомості" (П. Новгородцев), вихід з якої вбачають у моральному 
вдосконаленні особистості. Програма цього згорнута в понятті 
солідарності, що обстоюється Л.Буржуа. Засвоєння цього поняття 
орієнтує людину на позитивне, загалом схвальне ставлення до наявного 
устрою людського співжиття. Складовими такого відношення, на 
думку М.Догана, мають стати: лояльність, патріотизм і почуття 
національної гідності. Положення щодо природності демократичної 
форми впорядкування світу політичного становлять тут такі 
переконання, які не потребують спеціального доказу власної 
теоретичної спроможності. Це своєрідне кредо, символ віри індивіда. 
Законність як стан свідомості визначається Р.Далем просто як "віра 
громадян". Останні просто вірять, що існуюча держава з властивою їй 
структурою та процедурою дій, нинішній уряд в особі своїх членів і 
рішень, які ними приймаються, мають достатній рівень професійної 
компетенції і моральної досконалості. 

"Законний" світогляд є способом самовизначення індивіда в 
стихії подій,  що  відбуваються  навколо  нього.  Способом,  у  який 
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здійснюється освячення та санкціонування цієї стихії потоком 
повсякденного життя самого індивіда, і який покликаний зробити 
останнього несприйнятливим до так званого "інтелектуального 
мікроба" (Крей Брінтон). Останнє означає тут потребу людини у 
розумінні того, що коїться навкруги, та формування здатності до його 
теоретичного осмислення (а не побутово-звичної інтерпретації), 
осягнення історичного процесу у єдності його рушійних сил і 
тенденцій як з'ясування способу конкретно-практичного вирішення 
його внутрішніх протиріч. Виникнення такої потреби в індивіда 
свідчить про його сумнів щодо заявленої необхідності демократичної 
системи політичного та властивої їй моделі поведінки, що проголошена 
єдино можливим способом ставлення людини до світу, знаходження 
себе в ньому. С.Ліпсет вважає тому політичну пасивність населення 
демократичних країн показником стабільності суспільного життя, а 
Дж.Хеллоуел розглядає дискусії щодо змісту пануючої "життєвої 
філософії" як свідчення слабкості суспільства та вірогідності його 
розпаду взагалі. "Законний" світогляд, таким чином, не передбачає і не 
припускає оволодіння індивідом здатністю до теоретичного розуміння 
світу політичного у пануючій на сьогодні (демократичній) формі його 
організації, націлюючи людину у вчинках та діях на згоду з останньою 
як такою, що зрозуміла сама по собі і не вимагає тому ніякої 
теоретичної рефлексії. Емпірія "існуючої форми життя" (К. Шмітт) є 
самоцінною та повинна тому бути прийнятою і захищеною індивідом 
як істинна та необхідна. 

Останнє досягається за рахунок невтомного культивування у 
людини так званої "настанови на споживання" (З.Бауман), піднесення її 
до деякого світоглядного орієнтиру та сутнісної характеристики 
людського існування загалом. Підпорядковуючи життя індивіда ринку, 
ця настанова "приватизує проблеми таким чином, що вони більше не 
здаються відкритими, загальнозначущими, тобто публічними; вона 
індивідуалізує завдання настільки, що вони не сприймаються більш як 
суспільні" [1, 214]. Формування особистісної ідентичності стає нібито 
суто індивідуальною справою людини, котра розв'язує свої проблеми (в 
тому числі і смисло-життєві), придбавши на ринку ту чи іншу модель 
власної особистості. "Складається враження, що за допомогою 
ретельно підібраних покупок я можу зробити з себе все, що побажаю, 
все, чим, по-моєму, варто здаватися" [1, 215]. 

Така "індивідуалізація" життєвих проблем людини позбавляє їх 
суспільної значущості та будь-якого сенсу, оскільки звужує світоглядні 
обрії пересічного індивіда до акту купівлі тієї чи іншої споживчої 
вартості, акту, який, зрештою, має визначити і вартість самих цих 
проблем. 
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Однак, як зазначав свого часу К.Мангейм, люди, окрім 

прагнення досягти стабільного рівня життя, мають бажання відчувати, 
що вони є корисними і важливими членами суспільства, в якому 
живуть. 

Формування "законного" світогляду тому, з одного боку, 
відбувається за рахунок експлуатації цього бажання, надання йому 
безпечних форм і прийнятного спрямування. З'ясовані у такий спосіб 
схеми безпечного для суспільства активно-діяльного ставлення до 
політичних подій - аттитюди - роблять можливим встановлення умов 
виникнення так званих "субкультур невдоволення", фактів поведінки, 
яка відхиляється від аттитюдів, і своєчасно нейтралізувати постійні 
джерела напруги в суспільстві" [2, 97]. Девіантна поведінка, зазначає з 
цього приводу С.Ліпсет, має бути перетворена на чинник стабільності 
та злагоди в суспільному житті. А.З.Бауман відмічає, що в нинішньому 
суспільстві мрії та прагнення керованих стають своєрідними ресурсами 
для діяльності керуючих, слугуючи досягненню цілей, які визначені 
пануючими верствами населення. 

З іншого боку, формування "законного" світобачення має за мету 
нівелювання зазначеного бажання, його усунення та попередження 
його виникнення. Цим і пояснюється культивування удаваної 
індивідуалізації особистого життя людини, що виявляється всього-
навсього індивідуальною купівельною спроможністю претендента на 
той чи інший стиль життя, цілковито ототожнений зі стилем 
споживання. 

Оскільки процес формування "законного" світогляду як 
ситуативно-визначеного вищезгаданою емпірією є контрольованим 
(мова йде про оволодіння індивідом лише припустимим з точки зору 
демократичної політичної системи способом ставлення до її інститутів) 
і не передбачає ні спеціального знання пересічними людьми 
нормативних актів чи конституційних положень, ні теоретичного їх 
осмислення як обґрунтування тієї політичної системи, функціонування 
якої ними регламентується, світоглядні орієнтації та політичні 
настанови можуть бути сформовані у потрібному для демократії 
напрямі, тобто зманіпульовані. Суспільно-політичні науки покликані 
тим самим розробити техніку маніпулювання індивідами як 
учасниками політичного процесу у спосіб з'ясування закономірностей 
залучення їх до світу політичного та встановити таку форму цього 
залучення, завдяки якій у індивідів формується переконання щодо 
законності існуючої демократичної політичної системи як переконання 
щодо її одвічності, а тому могутності та недоторканості (концепції 
політичної соціалізації, психологія натовпу, розвиток індустрії розваг, 
практика психоаналізу та соціальної роботи). Так, наприклад, Гюнтер 

187 



Культурологічний вісник Нижньої Наддніпрянщини 
Гаус, в минулому директор однієї з програм Південно-західного радіо, 
зазначав, що розважальні програми впливають на людей значно 
сильніше, ніж політичні. Штампи мислення, асоціації, уявлення про 
суспільство, в якому люди живуть чи повинні жити, створені 
розважальними передачами, за своєю впливовістю не йдуть ні в яке 
порівняння з тим ефектом, який дають політичний журнал або 
коментар. Справжня мета практики психоаналізу, на думку 
К.Манхейма, полягає в моделюванні певних соціально бажаних 
невротичних станів з тим, щоб адаптувати людину як до соціальних 
умов її існування, так і до власних неврозів, що є емоційно-
психологічним відображенням та переживанням цих умов. А соціальна 
робота, за свідченням Т.Шаніна, завжди виконувала функцію 
пом'якшеного контролю за маргіналами та попереджала перетворення 
субкультур на контркультуру. 

Майбутнє західної демократії, вважав К.Манхейм, після другої 
світової війни буде залежати від того, чи будуть віднайдені прийоми 
досягнення згоди щодо головних цінностей та шляхів здійснення 
соціальних реформ. "... нове завдання політики полягає в тому, щоб 
перегрупувати вольові імпульси людських мас таким чином, щоб вони 
рухали процес, який відбувається в бажаному напрямі", - стверджує 
вчений [3, 372]. Формування ціннісних орієнтацій та світобачення в 
цілому як домінуючої настанови щодо способу здолання головних 
життєвих проблем не може більше залишатися в полоні випадковості 
самоурівноважених економічних і соціальних сил. Має бути вироблена 
єдина точка зору на нормативну модель людської поведінки та 
відповідну їй модель виховання індивіда. Контроль процесу 
перетворення такої моделі поведінки на надбання кожної окремої 
людини здійснюється завдяки соціальній технології як сукупності 
методів, що знаходяться в розпорядженні держави і використовуються 
нею для спрямування поведінки індивідів у безпечному напрямі. Серед 
таких методів, на думку П.Бергера, переважають не безпосередньо-
примусові, а опосередковано-впливові, що забезпечують формування 
людської свідомості за пристосовницьким типом. Це, зокрема, 
економічний тиск, глузування, плітки, переконання, остракізм. "У 
західних демократіях з їх ідеологічним акцентом на добровільному 
підкоренні загальноприйнятим та узаконеним правилам постійна 
присутність насилля нивелюється" [4, 69]. 

Відсутність теоретичного обґрунтування положень "законного" 
світогляду спричиняє постулювання його складових як розрізнених, 
поодиноких особистих уподобань, ситуативна визначеність яких 
утримується, згідно з К.Манхеймом, так званим "соціальним 
рівнянням", що може бути визнане за своєрідну формулу законного 
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світогляду, маніпулювання людським світосприйняттям загалом. 
Участь у творенні історії, вважає К.Манхейм, означає на сьогодні 
участь у зіткненні "сил, які борються". Подібна участь забезпечує це 
творення через відстоювання індивідом певної політичної позиції, у 
якій з'ясовано та виражено соціально-життєвий інтерес того чи іншого 
"творчого моменту" історичного процесу. Виховання політичної волі як 
активно-дієвого вияву політичної позиції означає формування у 
людини бачення історії у певному аспекті, осягнення подій під певним 
кутом зору, пошук смисложиттєвих ідеалів у певний спосіб. Розмаїття 
політичних позицій із притаманними кожній способами світобачення 
може бути зведено, за К.Манхеймом, до наступних п'яти: 
бюрократичний консерватизм, консервативний історизм, ліберально-
демократичне мислення, соціалістично-комуністичні концепції та 
фашизм. Індивід же, котрий намагається самотужки свідомо 
зорієнтуватися в оточуючому його довкіллі, самовизначитися у ньому 
шляхом оволодіння неодмінно істинним, таким, що відповідає 
всезагальному інтересу, способом відношення до останнього, потребує, 
на думку К.Манхейма, політичної науки "вищого типу" як синтезу всіх 
наявних на сьогодні політичних позицій. Такий синтез досягається не у 
спосіб їх простого переліку та ознайомлювальної характеристики, а у 
спосіб встановлення так званого "соціального рівняння". Останнє 
полягає не лише в констатації соціальної обумовленості політичного 
мислення та фіксуванні зв'язку програми політичних рішень з 
відповідними концепціями історичного процесу, зв'язку "рішення" та 
"бачення". "Соціальне рівняння", у якому воєдино пов'язані вольовий 
імпульс, оцінка та світобачення, окрім цього, містить у собі критерій 
істинності тієї чи іншої політичної позиції, що ним окреслюється та 
характеризується і, як така, пропонується індивіду. Таким критерієм 
визнається ситуація, з якою людина завжди співвіднесена. Опиняючись 
в останній як усталеності "певним чином структурованих колективних 
сил", індивід, будучи знайомим з усіма існуючими на сьогодні та 
наявними у цьому співвідношенні політичними позиціями, котрі цим 
силам відповідають, має орієнтуватися на ту з них, відстоювання котрої 
забезпечує збереження рівноваги, що склалася, "сил, які борються", 
тобто збереження нинішньої ситуації. 

Якщо ситуація зміниться та вже інша "сила, що бореться" буде 
визначати її структуру, забезпечуючи тим самим збереження нового 
співвідношення "колективних сил", індивіду слід прийняти політичну 
позицію саме цієї сили з відповідними цій позиції ціннісними 
орієнтаціями та світоглядними настановами. Політична наука 
покликана сприяти формуванню в індивіда волі, спрямованість якої 
змінювалася би від ситуації до ситуації з тим, щоб зберегти нинішню 
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ситуацію суспільного життя як ситуацію існування в ньому 
ірраціонального, котре відтворюється двома його центрами - 
економікою та сферою класової боротьби. Збереження цієї ситуації 
розуміється як опанування кожним окремим індивідом здатністю 
вирішувати "соціальне рівняння" - через зазначення критерію 
істинності подібного вирішення - як здатність до такої орієнтації у 
підвладному постійним змінам співвідношенні "сил, які борються", 
котра б дозволила зберегти саме це співвідношення в його "динамічній 
рівновазі". 

"Соціальне рівняння" як з'ясування маловивченої на сьогодні 
взаємодії соціального становища, вольового імпульсу і бачення світу, 
свого місця в його подіях дозволяє приблизно передбачати поведінку 
певних соціальних верств у відповідних ситуаціях. Така поведінка як 
деяка реакція на ті чи інші історичні події може бути заздалегідь 
прогнозована і врахована, а тому не буде несподіванкою. (Подібна 
реакція може взагалі бути викликана навмисне, тобто спровокована). 

Покладається індивід, який попередньо не має ніяких 
переконань, загублений у стихії подій, що відбуваються навколо нього. 
Його самоз'ясування та самознаходження в цій стихії можливі лише за 
умов прийняття ним тієї чи іншої політичної позиції як позиції 
відносно усталеного на сьогодні способу раціоналізації ірраціональних 
приватних інтересів, "життєвих інстинктів" (у спосіб піднесення їх до 
всезагального інтересу), втіленням котрого є державна влада. 

Вирішуючи "соціальне рівняння", людина, за К.Манхеймом, 
вільно ідентифікує себе з силами, які раніше визначали її 
життєдіяльність у формі "неминучості". Оскільки ж поведінка індивіда 
прогнозується, вона як вибір позиції може бути керована у напрямку, 
потрібному для пануючої на сьогодні соціальної сили, котра 
зацікавлена у збереженні ситуації ірраціональності, що визначає 
сучасне життя суспільства. Завдяки "соціальному рівнянню" 
відбувається оволодіння останньою у формі, яка сприйнятлива для тієї 
"сили, котра бореться", чий інтерес панує як всезагальний. "Соціальне 
рівняння" забезпечує цій силі приборкання стихії історичного процесу 
шляхом маніпулювання його безпосередніми носіями, контролювання 
та прогнозування їх вчинків і переконань, що робить можливим 
спрямування їх вольових імпульсів у потрібному для збереження 
зазначеної ситуації напрямі. 

Знаходження індивідом себе в існуючому як з'ясування та 
усвідомлення власного призначення означає оволодіння певною 
позицією щодо усталеного порядку речей, - котрий кожний застає з 
моменту свого народження як даний, - як єдністю способів осмислення 
та діяльної участі у подіях історії, що, відповідно, осягали б та 
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утримували логіку творення останньої. Таке самознаходження вимагає, 
передусім, вироблення певного ставлення до пропонованого, 
нав'язуваного ззовні способу залучення людини до творення своєї 
історії, котре здійснюється на сьогодні у формі легітимації пануючої 
демократичної політичної системи та забезпечується маніпулюванням 
та "соціальним рівнянням" як його формулою. Процес самовизначення, 
зрештою, є відповіддю на питання, зміст якого полягає в наступному. 
Чи задовольниться індивід простим (некритичним, стихійно 
поділюваним) прийняттям запропонованого йому способу знаходження 
себе в існуючому шляхом пристосування до його емпірії та 
відповідного цьому способу переконання в розумності того, що є, котре 
піднесено до офіційної ідеології і "автоматично" підтримується 
більшістю. Чи ж індивід спробує критично осмислити саме це 
переконання, поставивши під сумнів тезу щодо його природньо-
необхідної виправданості. Чи сприйматиме він запропонований йому 
світогляд та відповідну до нього норму поведінки, що полягає у 
лояльно-пристосовницькому ставленні до подій суспільного життя, не 
розмірковуючи над ними, за інерцією, оскільки так вчиняють інші; чи 
ж піддасть цей світогляд критичному осмисленню з метою з'ясування, 
якому етапу розвитку людства у цілому він відповідає, які проблеми 
цього етапу вирішувати дозволяє, а перед якими демонструє власну 
безпорадність і безсилля, проголошуючи їх неминучими та 
природними. Подібне осмислення передбачає розуміння не лише 
своєрідності нинішнього етапу дійсного руху світової культури, а і 
з'ясування ролі різних соціальних груп і відповідних світобачень у 
здоланні проблем цього етапу. "Критичне осягнення самого себе 
здійснюється шляхом боротьби політичних гегемоній, супротивних 
один одному напрямків ... щоб вилитися, зрештою, у вищу розробку 
власної концепції" [5, 34-35]. 

Осмислення пануючого, "автоматично" поділюваного більшістю 
світосприйняття (офіційно прийнятої й утвердженої як певний ідеал 
норми поведінки, що визнана "законною") має бути доведено до 
усвідомлення того, наскільки індивід модельований у своєму 
"душевному стані", маніпульований у своїх переконаннях і 
світоглядних орієнтаціях, прогнозований у своїй діях і вчинках, 
наскільки "пластична" людська природа щодо змін її у бажаному 
напрямі. Мова йде про з'ясування того, якими є ті проблеми суспільно-
політичного життя , стикаючись з якими людина може поставити під 
сумнів як неминучість і природність того, що діється навколо неї, так і 
своє власне переконання, яке межує з вірою в них. Такі проблеми у 
своїй сукупності визначаються як "ідеологічні проблеми сучасності" 
(Р.Ешкрафт) - екзистенційні мовою філософії, або ж глобальні мовою 
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політичного знання, - що оголюють "частину існуючого безглуздя" 
(Ю.Хабермас). Саме вони покладають межу практичній дієвості 
"законного" світогляду, бо вимагають для свого розв'язання 
принципово інших, аніж маніпулювання, засобів. Справжня (а не 
удавана) індивідуалізація суспільних проблем потребує перетворення 
людської суб'єктивності на вирішальний чинник їх вирішення. Однак 
це передбачає руйнування системи "законного" світогляду, на якій 
базується нинішня демократична політична система. Такою є та 
дилема, перед якою зупинилася сучасна демократія та розв'язання якої 
визначить подальший напрямок її розвитку. 
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М.Г. МУРАШ КИН 
САМОДОСТАТОЧНОЕ ОЗАРЕНИЕ 
(социально-философский аспект) 

Самодостаточное озарение - это экстатический подъем 
вдохновения, не имеющий непосредственного отношения к 
творческому процессу, идеальное равновесие человеческих 
сущностных сил, данных природой, идеальное, которое будет отражено 
в творческих трудах потом, когда пройдет. То есть, вдохновение как 
идеальное, как самодостаточное озарение отделено от творческого 
процесса во времени как описательной процедуры этого идеально-
самодостаточного состояния. Приведем в подтверждение высказывание 
Гарсиа Лорки. Он пишет так: "Великий французский поэт Поль Валери 
сказал, что вдохновение - не лучшее состояние для того, чтобы писать 
стихи. Хоть я и верю в ниспосланное богом вдохновение, кажется мне, 
что Валери на правильном пути. Состояние вдохновения - это 
состояние внутренней собранности, но не творческого динамизма. 
Нужно дать отстояться мысленному образу, чтобы он прояснился. Не 
думаю, что великий мастер мог бы творить в состоянии лихорадочного 
возбуждения. Даже мистики творят только тогда, когда дивный голубь 
святого духа покидает их кельи и теряется в облаках. Из вдохновения 
возвращаешься, как из чужой страны. И стихотворение- рассказ об 
этом путешествии. Вдохновение дарует поэтический образ, но не его 
облачение" [1,440]. 
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Отсутствие непосредственной связи с творчеством не умаляет 

социальной значимости самодостаточного озарения. 
Проблема социального аспекта и социальной значимости 

состояния самодостаточности имеет место в истории философии, что 
мы и собираемся раскрыть в категориях исторического и логического. 
Однако основания для осмысления социального аспекта исследуемого 
состояния сознания мы можем обнаружить лишь в истории философии 
XX века, когда самодостаточность выступает не только как ценностная 
характеристика личности [2, 115-118], а устанавливается ее связь с 
категорией свободы [3, 140-145]. При установлении таких 
категориальных взаимоотношений можно говорить о социальной 
значимости исследуемого феномена. 

Понимая самодостаточность как независимость, Карл Ясперс 
замечает, что "нигде и никогда человек не бывает полностью 
независимым. Он постоянно зависит от чего-то иного. Как наличное 
бытие, он зависит от своей среды и своего происхождения. Для 
познания ему требуется созерцание, которое должно быть ему дано 
(ибо чистое мышление лишено содержания)" [4, 911]. Касаясь 
социальной зависимости, Карл Ясперс подчеркивает, что "мы должны 
жить среди людей, подчиняясь им и одновременно сохраняя свою 
идентичность" [4, 398]. Хотя в большей степени "человеку свойственно 
не только быть, но и придерживаться определенной установки" [4, 431 ], 
задаваемой социумом. 

В настоящее время самодостаточную личность понимают как 
противоположность коллективу. Это понимание заложил и 
сориентировал К.Юнг своим понятием индивидуации. 

Несмотря на те или иные расхождения, основной параметр, по 
которому мы оцениваем индивидуацию и самодостаточность как 
совпадающие характеристики (независимо от того, самодостаточность 
ли обычного бодрствования или при измененном состоянии сознания), 
является отношение к социуму, к коллективной норме. В этом 
отношении самодостаточность также, как и "...индивидуация стоит 
всегда в большей или меньшей противоположности к коллективной 
норме" [5, 523]. 

Измененные состояния сознания при бодрствовании 
естественно-экстатического характера - это усиление 
самодостаточности индивидуального. В то же время активное сознание 
характеризует усиление общественной природы человека, социального 
начала в человеке. Следовательно, термин "самодостаточность" для 
измененных состояний сознания естественно-экстатического характера 
указывает на несовместимость в какой-то степени индивидуального и 
общественного, то есть указывает на абсолютную самодостаточность 
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индивидуального и является приемлемым для аппарата философских 
категорий. Более того, самодостаточность выступает и как состояние, 
при котором человек "обретает самого себя, как бы достигает 
желанного нераздельного тождества с самим собой" [6, 96], где 
сознание сохраняет "бдительность" [7, 6], находясь "на границе 
рефлексивного и арефлексивного" [6, 96]. 

Социальная среда влияет на состояние самодостаточности по 
аналогии с тем, как она, например, влияет на характер сновидения в 
состоянии сна, на их количественный и качественный подбор. 
Достаточно хорошо известно, что социальные конфликты, например, 
могут провоцировать увеличение и яркость сновидений во время сна. 

Самодостаточное состояние в жизни человека явление довольно 
редкое. Но и тогда, когда оно приходит, в период отрезвления человека 
от юношеских мечтаний при столкновении с прагматичными реалиями 
взрослой жизни, когда человек перестает на что-то надеяться, а 
остается самим собой, даже тогда, когда человек имеет возможность 
остаться самим собой, все же самодостаточное состояние покидает 
человека (оставляя воспоминание об идеальном состоянии и замещая 
самодостаточностью при обычном бодрствовании). Не оттого ли, что 
реалии социума так быстро вынуждают это сделать, а точнее, делают 
это помимо воли человека? Самодостаточность индифферентна в 
гносеологическом аспекте, хотя и это не абсолютно, так как состояние 
самодостаточности или состояние вдохновения просто органически 
могут благотворно влиять на процесс познания и творчества (в 
противоположность болезни как отрицательного фактора). 

Экстатические, самодостаточные состояния, предрасположен-
ность к резко выраженным состояниям вдохновения 
запрограммированы наследственностью. Однако воспитание, влияние 
социума не дает возможности для их проявления. Общество обычно 
ориентирует человека на то, чтобы направлять его энергию на 
адаптацию к внешней природной и социальной среде. Однако это 
может доходить до таких пределов, что в человеке умирает творческое 
начало. Известно, что для творчества хоть в какой-то степени 
необходима свобода, а "...конформизм никогда не несет в себе свободу" 
[8, 153]. И когда в человеке исчезает творческий импульс и умирает 
свобода, тогда "...наш разум погряз в вещах, воспринимаемых как 
данность, как нечто само собой разумеющееся. Обычно мозг, не 
испытывающий воздействия экстатических переживаний, раз за разом 
воспринимает мир на основании старых банальных предпосылок, но 
вдохновение срывает покров, сознание поднимается на новый уровень" 
[9, 116]. Вдруг случающиеся с человеком состояния вдохновения, 
озарения, самодостаточности "наводят на мысль, что наше обычное 
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восприятие мира - это коллективный субъективный кошмар. Они 
наводят на мысль, что наше обычное чувство повседневной реальности 
- мир, который мы видим в понедельник утром, - это проявление 
социального воспитания, результат действия системы выборочного 
подавления и невнимания, с помощью которого нас научили оттеснять 
на второй план те аспекты и отношения в природе, которые не 
согласуются с правилами игры в цивилизованную жизнь. Между тем 
просветление почти неизбежно подразумевает постижение, что само 
это ограничение сознания является частью вечного порядка вещей. 
Выражаясь словами дзэнского мастера Гэнся, "если ты понимаешь, 
вещи таковы, каковы они есть; если ты не понимаешь, вещи таковы, 
каковы они есть". Причем здесь выражение "таковы, каковы они есть" 
подразумевает полностью непроблематичный и самодостаточный 
характер вечного настоящего, в котором, как говорит Чжуан-цзы, "хотя 
у утки короткие лапки, их нельзя удлинить, не доставляя неудобства 
утке; хотя у цапли длинные лапки, их нельзя укоротить, не доставляя 
неудобства цапле" [10, 201-202]. 

На мысль о том, что социальная реальность не дает возможности 
человеку воспринимать мир таким, какой он есть, и оставаться 
человеку самим собой, наталкивают рассуждения Герберта Маркузе 
при знакомстве с его работой "Одномерный человек". 
Самодостаточность, так или иначе, как обязательное условие, хоть в 
какой-то степени связана с возможностью человека оставаться самим 
собой. Однако о шаткости этой возможности Герберт Маркузе говорит 
так, предварительно введя понятие "внутренней свободы" [11, 14], 
которое обозначает "...личное пространство, в котором человек имеет 
возможность оставаться "самим собой". В современную эпоху 
технологическая реальность вторгается в это личное пространство и 
сводит его на нет. Массовое производство и распределение претендуют 
на всего индивида, а индустриальная психология уже давно вышла за 
пределы завода. Многообразные процессы интроекции кажутся 
отвердевшими в почти механических реакциях. В результате мы 
наблюдаем не приспособление, но мимесис - непосредственную 
идентификацию индивида со своим обществом и через последнее - с 
обществом как целым. Непосредственная, автоматическая 
идентификация, характерная для примитивных форм ассоциирования, 
вновь возникает в высокоразвитой индустриальной цивилизации; 
однако эта новая "непосредственность" является продуктом 
изощренного научного управления и организации, которые сводят на 
нет "внутреннее" измерение сознания - основу оппозиции status quo" 
[11,14]. 
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Антагонистичность социальной среды к подобным состояниям 
озарения может указывать на то, насколько вообще данные состояния 
значимы для человека, и к чему они могут приводить. Решив подобную 
проблему,   мы   устанавливаем   социальный   статус   для   состояния 
самодостаточности и для подобных озарений в мистицизме и в других 
сферах общественной жизни. И здесь уместно привести слова из работ 
Э. Вандерхилл, которая указывает на значимость данных состояний в 
отношении  пользы  активности,  активного  отношения  к  жизни.  О 
подобном     состоянии,     "...которое     является     истинной     целью 
мистического опыта", Э. Вандерхилл говорит так: "Абсолютная жизнь 
не только ощущается и понимается душой, вызывая в ней наслаждение, 
как при озарении, но становится единой с ней. И это неизбежно 
понуждает человека к активности, которая в мире, но в то же время не 
от мира" [12, 82-83]. Причины, понуждающие человека к активности 
после  опыта  самодостаточности,  а также   после некоторых  видов 
экстаза, откровения, озарения, кроются в том, что самодостаточность 
относится   к   пассивно-созерцательным   состояниям.   Причем   при 
глубоком   состоянии   самодостаточности,    как   и   при   некоторых 
состояниях экстаза, наблюдается пассивное созерцание, доходящее до 
физического оцепенения. А как замечает И.Оршанский, "после долгого 
оцепенения   нервной   системы   задержанная   в   то   время   энергия 
проявляется в общем возбуждении всей психической жизни" [13, 876]. 
Описывая в своих работах экстазы, И.Оршанский замечает, что "вслед 
за продолжительным периодом экстаза наступает иногда состояние 
энтузиазма" [13, 86]. В социальном плане, когда человеком движут 
некоторые     социальные    установки,     например,    мессианство     в 
религиозных    движениях,    проявляется    повышенная    активность. 
И.Оршанский  на  примерах  многих  религиозных  и  общественных 
деятелей   показал,    что    их   активной    социальной   деятельности 
предшествует  предварительный   "длительный   период  религиозного 
экстаза...,  после  чего у  них развился  энтузиазм,  проявившийся  в 
энергичной пропаганде и деятельности" [13, 876]. В отношении же 
социальной среды можно сказать, что она может быть разной, отсюда и 
разные   проявления   состояний   озарения    и   экстаза,   разное   по 
содержанию обретение человеком самого себя. 

В некоторых философских течениях самодостаточность 
рассматривают, в первую очередь, в связи с такими философскими 
категориями, как свобода, благодать, связывая данные категории с 
религиозным и мистическим опытом. Габриэль Марсель, например, так 
обозначает эту связь: "Вопреки тенденции, которая сейчас преобладает 
у многих философов, чуждых религиозному опыту, ... я по-прежнему 
убежден, что человеческая свобода во всей своей глубине может быть 
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определена лишь в соотнесении ее с благодатью, и что 
рассматриваемая как самодостаточная, она грозит обратиться в свою 
противоположность..." [3, 142]. Однако необходимо отметить, что 
свобода, рассматриваемая как самодостаточная, то есть в своей 
абсолютной крайности, являет собой уже свободу измененного 
состояния сознания, свободу особого момента жизни человека, 
озаренного момента жизни, но не свободу в человеческой 
повседневности, которая в своей крайне малой выраженности являет 
собой не свободу, но постоянную упорную борьбу за свободу, за 
большую свободу. 

Философские проблемы общества связаны с состоянием 
самодостаточности индивидуального сознания через креативность как 
степень творческого отношения индивида к самому себе, так как 
индивид остается человеком в тех или иных социальных условиях и 
контролирует эти условия лишь при высокой степени креативности. 
Философское рассмотрение в данном случае - это критика творчества, 
вернее, критика креативных устремлений индивидов, составляющих 
социум, в свете ценностного смысла совершенствования человека, 
личности. Креативность же в данном случае выступает как базовое 
понятие, так как она есть не деяние, а отношение человека к миру и к 
самому себе, отношение, в которое вступает индивид не своим 
деятельностно-допороговым, а запороговым бытием, что 
непосредственно связано с проблемами состояний самодостаточности 
как моментами отрицания и разрушения старого опыта в человеке. То 
есть мы имеем дело не с творческой деятельностью, а с отношениями 
гармонического состояния взаимной сопричастности личности к самой 
себе и к социуму. 

Творчество и всякая оригинальная продуктивность предполагает 
заново воссоздающее бытие (отрицание и перетрансформирование 
старого), проистекающее от запорогового бытия субъекта, которое не 
входит в сферу его деятельности, но связано с такими его состояниями, 
как состояние самодостаточности, которое несет в себе момент 
креативного отношения (не деятельностного начала, а отношения), в 
отличие от творчества как деяния. Самодостаточность можно 
противопоставить грезоподобным состояниям при бодрствовании, как 
отрезвление от грез, как снятие и озаренность, разрушение старого. То 
есть самодостаточность - это вид озарения с усиленно-значительным 
моментом отрицания и разрушения старого опыта человека, 
очищающего пространство для творческого принятия нового. 

Во многом противоречивы суждения, осмысливающие 
самодостаточность и высшие переживания, такие как счастье, 
блаженство. Насколько эти переживания социально ценны, и насколько 
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они относятся к моральному сознанию, вопрос во многих отношениях 
остается открытым. 

При глубоком же и интенсивном состоянии самодостаточности 
человек может лишь фиксировать удивление по поводу происходящего 
с ним. Особенно необходимо заострить внимание на понятии счастья, о 
котором упоминает в своих характеристиках мистического У.Стейс [14, 
132]. Упоминание данной категории требует пояснений, так как счастье 
является, прежде всего, понятием морального сознания, имеющим тем 
не менее непосредственное отношение к состоянию человека. Это 
состояние человека соответствует удовлетворенности смыслом жизни, 
удовлетворенности осуществлением человеком своего назначения и 
т.п., то есть не просто характеризует какое-то субъективное состояние 
человека: счастье, имея эмоционально-чувственное начало, также 
имеет социально-ценностную характеристику, ориентированную на 
идеал (в мистико-религиозном контексте ориентированный на 
религиозный идеал). Самодостаточность как естественно-природное 
состояние может пониматься в отношении счастья как состояние, 
дающее счастье человеку путем снятия в нем противоречивых 
тенденций его "не-Я" и "Я", и освобождающее человека от тяжести 
конфликта, мешающего осуществлению человеком своего назначения, 
т.е. лишь как освобождающий момент для достижения состояния 
счастья, как осуществления социально-морального идеала в человеке. 

При всей неопределенности и зависимости понятий счастья и 
самодостаточности, последнее изменчиво при социальных изменениях. 

Самодостаточность измененного сознания в момент своего 
проявления не несет человеку адаптации к физической и социальной 
действительности, однако в последствии иметь состояние-идеал, 
которое является ориентиром, является путеводной звездой в сложных 
социальных условиях и социальном окружении,  не 
благоприятствующем обретению человеком идеальных состояний 
своего "Я". Данное положение можно характеризовать как социальный 
статус самодостаточности. 

Обычное озарение (инсайт) возникает как скачок для 
преодоления и осуществления задуманного, разрешения задач, 
выдвигаемых жизнью перед человеком. Самодостаточность возникает 
как скачок для обретения образцов в собственных состояниях человека, 
в его внутреннем мире, лишенном излишнего, лишенном 
противоречий, мешающих ориентации в сложных условиях, 
нарушающих самообладание через воспоминание (через память) о 
лучших состояниях с целью погашения мешающих эмоций. 

Творческие состояния человека (озарения, откровения, 
вдохновения,  инсайты) предполагают независимость в  мышлении, 
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независимость в решении тех или иных задач, личностный подход к 
решению этих задач. Очевидно, что творческая личность имеет 
независимость суждений. Она не конформна. В то же время социальная 
воспитательная среда основана на конформизме, приспособленчестве. 
Творческая личность обязательно в какой-то степени самодостаточна, с 
трудом входящая в жизнь той или иной социальной группы. 

Независимость, автономность, жизнь по своим собственным 
законам, независимость от социальной атмосферы - это качества не 
только творческой личности, но и самодостаточной. При этом 
характеристика акцентуированных состояний самодостаточности, то 
есть гиперсамодостаточности, ее основные качества, такие как явления* 
просветления, озарения, являют собой определенные особенности, 
являющиеся также особенностями и творческой личности, так как 
творческая личность - это тоже погруженность время от времени в 
измененные состояния сознания, в особые озарения. 

Отстраненность, оторванность, отчужденность, отрешенность 
человека от своих собственных психических сфер и от заражающего 
влияния окружающего социума, который лишает человека 
возможности быть самим собой, втягивая его в захватывающую 
увлеченность и вдохновленность, зачастую не значащими для данной 
личности вещами, являются признаками самодостаточности, 
противопоставления себя как творца нового консервативному 
социальному окружению, со своими регламентациям и правилами, 
часто устаревшими, не приносящими пользы человеку, а, 
следовательно, и всему обществу. Самодостаточность - это жизнь по 
своим собственным законам, когда человек не воспринимает и не 
поддается чему-либо навязанному извне. В своих крайних проявлениях 
самодостаточность - это невосприятие даже чего-то нового, нужного в 
силу тенденции отторгать, разрушать, но не наполнять себя, не 
пополнять личный опыт новизной, так как уже имеется наполненность 
и требуется отторжение, очищение от излишнего, выкристаллизация 
главного. При потребности испытывать состояние самодостаточности 
возникает необходимость "...навсегда прекратить погоню... Надо быть 
спокойно равнодушным... оставив все мысли..." [15, 197]. 
Непоглощенность - это момент самодостаточности в творческом 
процессе. Вот эта непоглощенность и есть самодостаточность как 
необходимый компонент, без которого творческую личность поглощает 
многоликий мир своей бесконечной новизной, не дающий вычленить 
новизну самой личностью, личностью, отторгающей и отстраняющей 
все излишнее, разрушающей все старое. То, что процесс разрушения 
старого в человеке (старого опыта, старых представлений) является 
обязательным компонентом творческих и самодостаточных состояний, 

199 



Культурологічний вісник Нижньої Наддніпрянщини 
указывает на значимость данного явления, на его необходимость. Эта 
необходимость перерастает в жизненную необходимость и жизненную 
потребность, если человек хочет двигаться вперед, созидая новое, если 
он хочет созидать себя. В таком смысле разрушение предстает как 
процесс жизненно необходимый. Джидду Кришнамурти в своих 
"Записных книжках" это описывает так: "Снизошло то "другое" ...оно 
было здесь... с разрушительной жизненностью" [15, 228]. Разрушение 
при состояниях творческих озарений и самодостаточных состояниях 
жизненно и носит характер очищения, освобождающего пространства в 
человеке для принятия нового. При состоянии самодостаточности 
Джидду Кришнамурти этот процесс описывает таким образом: "Оно 
было подобно могучему порыву ветра, вбирающему силы и мощь в 
своем полете, разрушая, очищая. Оно длилось по часам 10 минут" [15, 
92]. То, что в состоянии самодостаточности заложена "огромная 
разрушительность..." [15, 62], совсем не означает, что данное состояние 
имеет отрицательное значение, так как "оно разрушение... и 
творчество" [15, 43], созидание. То есть помимо того; что в 
самодостаточности есть мощный момент разрушения, в нем есть также 
и созидательный момент. 

Данные вопросы приобретают значимость в философских 
проблемах общества, так как сама по себе творческая деятельность, 
изобретательность, находчивость и оригинальность могут быть просто 
опасными для общества, если проявляется глухота к человеческой 
жизни, к ее сохранению, развитию и преумножению. И чем 
деятельность более творческая, тем, в данном случае, она страшнее и 
имеет более высокую степень вреда. Изучая проблемы опыта 
измененных состояний сознания при гипербодрствовании, философия 
имеет дело с ограниченным количеством проблем. Данные проблемы, а 
также их количество, определены конкретностью исследуемого 
явления, его определенностью и отграниченностью как предмета 
исследования. Следовательно, необходимо выделить основное. 

Отметим, что основной проблемой философии при исследовании 
и осмыслении опыта измененных состояний сознания является 
проблема связи между самим опытом указанных состояний и 
повседневным опытом человека при обычном бодрствовании. К 
вышеуказанной проблеме можно возвести все основные философские 
проблемы опыта измененных состояний сознания. 

Подытожить эти проблемы, разрабатываемые философскими 
науками, можно, лишь указав на то, что философия раскрыла то 
обстоятельство, что опыт человека при обычном бодрствовании 
выступает базой и важнейшим средством выражения опыта 
измененных состояний сознания, опыта озарений, но не является 

200 

Культурологічний вісник Нижньої Наддніпрянщини 
обязательным условием возникновения этого опыта. Данное 
положение, конечно, не определяет абсолютно полного, системного и 
законченного логического и аналитического решения вопроса о 
характере отношения между ними. Для этого необходимо еще то 
условие, что опыт измененного состояния сознания, а также опыт 
озарения будет признан не единственным источником возникновения 
содержания представлений сознания. Это условие требует дополнения 
того положения, что образ мыслей будет признан не единственной 
порождающей инстанцией опыта измененных состояний сознания. 
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В.М. ВАСИЛЬЧЕНКО 

МАТЕРИАЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ 
ПРОГРЕСС 

Актуальность данного вопроса обусловливается тем, что в 
современных условиях, благодаря научно-технической революции, 
создались объективные предпосылки для широкого разгула идеализма, 
софистики, эклектики, откровенной фальсификации марксистской 
концепции основополагающего критерия материалистического 
понимания исторических процессов, этапов развития общества. 
Примечательным является то, что в этом подвизаются бывшие 
наиболее рьяные апологеты марксизма-ленинизма. 

Думается, что в конце XX века в сфере мировоззрения возникла 
ситуация, подобная той, которая имела место в конце прошлого века, 
только на ином уровне. 

Конец XIX - начало XX века был ознаменован кризисными 
явлениями в области естествознания, что привело к идеализму, 
богоискательству и богостроительству. В России эти процессы 
усугубились социальными потрясениями, связанными с поражением 
рабочего движения в первой русской революции 1905-1907 годов. 
Мощный взлет научной мысли и технические достижения, 
информационный взрыв совпали сегодня с социальными потрясениями 
на огромной территории земного шара, связанные с демонтажем 
социалистических отношений, привели к тем же результатам, а именно: 
к идеализму, богоискательству и богостроительству. 

Необходимые нравственные, моральные нормы, духовность 
пытаются найти в религии, в вере, в церкви, которую раздирают не 
меньшие противоречия, чем различные социальные группы, этносы, с 
одной стороны, и процесс интернационализации общества - с другой; 
группы государств, находящихся на различных уровнях развития, или, 
как говорят, принадлежащих различным типам цивилизаций. 

Корни идеализма таятся, с одной стороны, в объективном 
возрастании роли субъективного фактора, благодаря нынешнему этапу 
развития материального производства, а точнее, современному уровню 
развития производительных сил общества. Они создали условия, 
предпосылки изменений в производственных отношениях, в 
политической, социальной и духовной сферах. А с другой стороны, 
идеологи буржуазии осознали адекватность марксовой теории 
общественного развития и стремятся ее использовать без особого 
афиширования в своих интересах. Делают они это не безуспешно: 
требуются огромные средства, и они их находят. 

Эти процессы также связаны со значительным ростом и 
дифференциацией   такого   социального   слоя,   как   интеллигенция. 
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Интеллигенция всегда играла особую роль в обществе, ибо она 
способна осознавать происходящие общественные процессы. Она 
вносит элемент осознания интересов социальных групп, слоев, классов 
и наций, так как может осуществлять глубокие обобщения. Вместе с 
тем эта прослойка в обществе способна не только к объективным 
обобщениям, но и к фальсификациям в своих интересах, в интересах 
политических групп и господствующих группировок. Об этом можно 
найти интересные наблюдения у С.Г. Кара-Мурзы [1], С. Гаража [2] 
Возьмем, например, статью П.Проскурина в газете "Правда" (март 1999 
года) "Перед судом уходящего тысячелетия". Причем хорошо бы эту 
статью сопоставить с его романом "Отречение". Вы увидите, как они 
противоречивы. Как этот великий мастер слова путает (осознанно или 
неосознанно) понятия объективного и объективистского. 

Мы не можем отрицать того факта, что способ соединения 
человека с природой как одна из сторон материального производства 
является той основой, на которой, в конечном счете, строятся, 
существуют, функционируют и развиваются все общественные 
процессы. 

Нельзя отрицать и того, что Маркс не только высказал эту идею, 
но и блестяще доказал ее истинность в своих работах и, в частности, в 
бессмертном "Капитале". Это признают даже противники марксизма. 
Вот что писал классик экзистенциализма К.Ясперс в работе "Истоки 
истории и ее цель": "В наши дни стало совершенно очевидным, что от 
характера труда и его разделения зависит структура общества и жизнь 
людей во всех ее разветвлениях. Это понимал уже Гегель, а Маркс и 
Энгельс разработали это положение в своей теории, имеющей 
эпохальное значение" [3, 130]. А бывшие апологеты марксизма-
ленинизма пытаются это опровергать. Они и есть представителями 
интеллигенции, которые фальсифицируют процессы общественного 
развития. И делают они это весьма квалифицированно, опираясь на 
эклектику и софистику, используя новый категориальный 
инструментарий. 

Отношение "человек-природа", в отличие от отношений других 
биологических существ, строится в условиях формирования и 
постоянного развития самого человека, его сознания. Орудийная 
деятельность человека делает ее не инстинктивной, а целеполагающей, 
целенаправленной. Это приводит к тому, что человек при 
взаимодействии с природой помещает между собой и природой 
искусственные орудия труда, а не только естественные. Таким образом, 
человек во многом становится человеком потому, что передает 
функцию непосредственного воздействия на природу искусственному 
орудию. 
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Совершенствование человеком искусственных орудий труда 

приводит к постепенной передаче им одной за другой функций своей 
деятельности. А это, в свою очередь, вызывает коренные качественные 
изменения в системе человек-человек, т.е. в других сферах 
человеческой деятельности. 

Как известно, можно выделить несколько этапов коренных 
качественных изменений в сфере производительных сил. Чаще всего 
называют четыре таких этапа. 

Первые коренные качественные изменения в средствах труда, 
технических средствах связаны с широким применением лука, 
рыболовных сетей, метательных машин (в военном деле). Это привело 
к возникновению двухзвенной технической системы взаимодействия 
человека с природой. При этом человек помещает между собой и 
природой не только орудия труда, но и простые механизмы, 
оперирующие этими орудиями труда. 

Эти новшества создают условия превращения первобытных 
людей из преимущественно собирательских первобытных коллективов 
в преимущественно охотничьи и рыболовные, что, в свою очередь, 
приводит к частично оседлому образу жизни. 

Второй этап коренных качественных изменений характеризуется 
тем, что возникает трехзвенная система технических средств, которая 
удаляет человека от первой природы, появляется передаточный 
механизм. Это приводит к аграрно-техническим преобразованиям, в 
результате которых земледелие превращается в ведущую отрасль 
хозяйствования, а охота и рыболовство постепенно переходят во 
второстепенную отрасль. Сельскохозяйственное производство создает 
условия более устойчивого, гарантированного удовлетворения 
потребностей жизнеобеспечения общественного человека. Появляется 
общественная собственность на основные средства производства 
(охотничьи и рыболовные угодья, земля); оседлый образ жизни. 
Собирательская деятельность уступает место производительной 
деятельности. Дальнейшее развитие производства приводит к 
коренным качественным изменениям в системе отношений "человек-
человек". Возникает частная собственность на средства производства, 
вещественное ростовщичество, эксплуатация человека человеком, 
государство, а вместе с ними и классовые, политические, правовые 
отношения. 

Третий этап таких изменений характеризуется возникновением 
четырехзвенной системы технических средств. Четвертым звеном 
выступает двигательный механизм. Человек передает машине 
энергетическую, двигательную функцию, оставляет за собой право 
управления этими машинами, механизмами. При этом сам становится 

204 

Культурологічний вісник Нижньої Наддніпрянщини 
технологической цепочкой, зависимой от машины. Человек, по сути, 
работает не с первой природой, а занимается второй природой 
(обслуживанием машины). 

Происходит индустриально-техническая революция. 
Промышленное производство превращается в ведущую отрасль 
общественного производства, а земледелие, аграрный сектор как бы 
уходит на второй план, хотя в действительности для жизнеобеспечения 
аграрное производство остается определяющим, ибо без него не может 
осуществляться обмен веществом и энергией между человеком (как 
биологическим существом) и природой. Сельскохозяйственное 
производство (земля) создает основное условие для существования 
Homo sapiens. Но в условиях промышленного производства большая 
часть совокупного общественного продукта начала производиться в 
промышленном секторе. Аграрные страны превращаются в 
индустриальные, в аграрно-индустриальные. 

Важнейшую роль в системе отношений "человек-человек" 
начинает играть частная собственность на основные средства 
производства. Резко обостряются противоречия между общественным 
характером производства и частной формой присвоения. Коренным 
образом изменяются отношения обмена и их формы. Заметную, если не 
сказать больше, роль начинают играть деньги, которые стали 
выполнять функцию не только меры стоимости, но и платежа, 
обращения, сокровищ, накопления. Это еще больше удаляет человека 
от материального производства, от природы. 

Все эти этапы развития сопровождались приобретением 
человеком знаний об окружающем мире: сначала о природе, а затем и 
об обществе. Человек познавал законы природы, общества, 
обнаруживал условия их проявления и ставил их себе на службу. 

Научные знания и техника постепенно образуют единое звено, 
которое общественный человек помещает между собой и природой, 
изменяя при этом характер своего труда, а вместе с ним и образ жизни. 
Ныне не только техника (орудия, механизмы), но и научные знания в 
соединении с техникой образуют средства общественного труда, 
средства покорения и преобразования природы в соответствии с 
потребностями общества, т.е. средства производства. Взаимодействие 
науки и техники в материальном производстве, по сути, выражает 
единство духовного и материального производства. Здесь происходит 
сближение духовного и материального, возрастание роли духовного, 
субъективного фактора. Труд по своему характеру в значительной мере 
становится творческим. 

Происходящие      коренные      качественные      изменения      в 
производительных силах требуют более внимательного изучения двух 
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из основных элементов средств производства науки и техники, их 
диалектики.1 

Современная техника становится пятизвенной системой 
воздействия человека на природу, которой человек передает частично и 
функцию управления некоторыми процессами общественного 
производства. Если на этапе промышленной индустриализации человек 
является технологическим звеном техники, то на данном этапе человек 
становится свободным от техники: он выполняет функции контроля, 
настройки, пуска машины. Переставая быть непосредственным звеном 
технологической цепочки, человек получает возможность творческого 
использования своих способностей. Техника, в свою очередь, не 
ограничивается более в своем развитии физиологическими пределами 
человеческого организма. 

Ведущую роль в развитии техники начинает играть наука. 
Сегодня точное знание ведущих естественных наук можно 
рассматривать в виде идеальной формы техники, т.е. потенциальной 
техникой. Современная техника есть действенная форма научного 
знания, опредмеченная сила знания. Как техника возникает и 
развивается путем передачи, опредмечивания в материале природы 
трудовых функций работающего человека, так и научное знание 
возникает и развивается путем "запечатления" в системах понятий, 
категорий, знаков мыслительных функций человеческой деятельности. 

Накопленные научные знания - искусственно созданный орган 
человеческого мозга, орган познания, в то время как техника -
искусственный орган практической деятельности человека. 

Предметы научного познания, как и предметы практической 
деятельности, могут стать орудиями дальнейшего познания и 
преобразования природы. И то, и другое может быть использовано и во 
благо и во вред человеку и человечеству в целом. И в этом смысле они 
образуют единое звено воздействия человека на природу. 

Еще Джон Бернал писал: "Техника - это предметно 
воплощенный и общественно закрепленный способ изготовления чего-
либо, научное знание - это способ понимания того, как это изготовить" 
[4, 30]. И, добавим, как применить и для чего то или иное техническое 
изобретение, научное открытие. 

Наука, вместе с тем, есть специфическая форма общественного 
сознания. Она включена в другие формы общественного сознания как 
его рациональный уровень. Кроме того, наука есть и определенный 
социальный институт, как разнообразные объединения учёных, 
играющих заметную роль в функционировании и развитии общества. 
Вот почему, как писал Джон Бернал, "наука не предмет чистого 
мышления, а предмет мышления, постоянно вовлекаемого в практику и 
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постоянно подкрепляемый практикой" [4,26]. 

Между созданием нового знания (наука) и созданием нового 
продукта на основе этого знания (материальное производство) не 
существует резкой границы. Научная деятельность вместе с 
материально-производственной базой образует ныне единую цепь, 
единый процесс, охватывающий возникновение, развитие и движение 
знания к своему материальному воплощению, причем этот процесс 
ускоряющийся. Это подтверждается сокращением сроков между 
возникновением новой идеи и воплощением ее в производство. 
Чрезвычайно быстро идет усовершенствование ЭВМ, что дает 
колоссальные возможности для широкого использования их в 
производстве, обобщении и трансляции потоков информации, в том 
числе и для манипуляции общественным сознанием. Возрастает 
численность и роль научных работников: развитие науки определяется 
и стимулируется не только потребностями технического прогресса, но 
и потребностями,  возникающими в других областях человеческой 
практики. 

Стимулируясь потребностями общественной практики, наука 
теперь сама как одна из форм общественной деятельности (в том числе, 
и как форма общественного сознания) в известной мере начинает 
формировать общественные потребности. 

Между прочим, то, что происходит сейчас во взаимосвязях 
между наукой и материальным производством, гениально предвидел 
К.Маркс. Он охарактеризовал процесс производства в будущем как 
применение знаний, экспериментальной науки, материально-
творческой и предметно-воплощающей науки [5, 221]. 

Преобразования, происшедшие и происходящие в 
производительных силах, привели и приводят к целому ряду изменений 
в производственно-экономических отношениях, в политической, 
социальной и духовной сферах. Вот некоторые из них, требующие 
совершенно иных взглядов на окружающий мир, а, следовательно, и 
новых действий личностей, партий, социальных групп и общества в 
целом. 

Во-первых, наполняются новым содержанием понятия: 
производительные силы, производительный труд, совокупный рабочий 
и т.д. 

Сфера живого труда непрерывно расширяется, что ведет к 
расширению совокупного рабочего персонала. Об этом шел весьма 
интересный разговор на "круглом столе" еще в начале 1990 года. 
Материалы его были опубликованы в журнале "Диалог" №3. Тогда 
говорилось о том, что лицо современного рабочего класса является 
совершенно   иным.   Характер   новых   социальных   групп,   которые 
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сочетают в себе и черты наемного, эксплуатируемого капиталом слоя, и 
черты среднекультурных и среднеобеспеченных групп населения, и 
черты квалифицированных кадров специалистов. Словом, речь шла о 
более сложном облике социального субъекта производства и 
политического процесса. 

Область производительной деятельности в современных 
условиях не совпадает со сферой непосредственного материального 
производства. Удельный вес сферы материального производства имеет 
тенденцию к сокращению как относительно, так и абсолютно. Другие 
же сферы общественного производства имеют прямо 
противоположную тенденцию. 
Основным признаком производительного труда является не только 
участие в развитии материального производства и материального 
богатства, но и в развитии общественного производства в целом, в 
создании общественного богатства, и, в первую очередь, в развитии 
главной производительной силы общества - самого человека. Это 
процесс сложный, противоречивый, постоянно 
динамизирующийся. Ибо, с одной стороны, мы наблюдаем мощный 
взлет науки, технических достижений, а с другой - подрыв основ 
существования биосферы; рост диктата массовой культуры, этического 
нигилизма, эмоционального обнищания; культивация потребностей в 
богатстве вместо богатства потребностей; развитие угрозы глобального 
апокалипсиса. 

Во-вторых, изменение характера труда, превращение живого 
труда в творческий труд. Живой творческий труд не может быть 
жестко контролируемым, а поэтому он увеличивает степень свободы 
субъектов труда. Это требует совсем других отношений между 
субъектами творческого труда. Творческий труд делает 
затруднительным заменяемость равноценными работниками субъектов 
труда. 

Работники творческого труда требуют иных условий жизни, 
восстановления не только физических, но духовных сил. 

Творческий труд не всегда дает сиюминутные выгоды, 
сиюминутные результаты. Он зачастую закладывает условия, создает 
предпосылки для будущих успехов, экономических прибылей и т.д. 
Здесь также возникает масса противоречий различной интенсивности, 
типов, видов. 

В-третьих, не просто складываются отношения собственности на 
основные средства производства. Если мы говорим, что понятия, 
категории, законы, методы и способы добывания в сфере 
познавательной деятельности (как духовном производстве) являются 
основными средствами  научного  производства, то  не так  просто 
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объявить их частной собственностью. Это, скорее, такие средства, 
которые могут быть только общественными, коллективными. Здесь 
уместно вспомнить слова Б.Шоу: "Если у вас есть яблоко и у меня есть 
яблоко, и если мы обменяемся этими яблоками, то у вас и у меня 
останется по одному яблоку. А если у вас есть идея и у меня есть идея, 
и мы обменяемся этими идеями, то у каждого из нас будет по две 
идеи". Этот математический парадокс наглядно подтверждает, что в 
отношениях между людьми приобретает важнейшее значение 
моральный фактор, а это духовный, субъективный фактор. А мы 
наблюдаем совсем другое. Сегодняшние лидеры не готовы к 
альтруизму. Они сегодня не всегда готовы заявить, что "истина 
дороже". С чего начинают, например, свою деятельность депутаты? С 
собственной социальной защиты, а уж потом - своих избирателей. 
Поэтому избиратели потеряли веру в них. Есть тут и другие моменты, о 
которых говорилось выше. Поэтому эти отношения требуют 
демократизации всех общественных отношений. Именно 
демократизации, предполагающей ответственность за свои деяния, 
высокую нравственность, а не беспредел, который мы наблюдаем среди 
"отцов русской демократии". 

Вместе с тем, отмечающийся информационный взрыв, рост 
производства и возможности широкой трансляции (распространения) 
информации создают условия для других форм эксплуатации 
интеллектуального труда, а не только на базе частной собственности на 
вещественные средства материального производства. 

Получают новый импульс формирования и развития 
ростовщической формы эксплуатации всемирными банками 
(выражающими интересы монополистического капитализма) в 
глобальном масштабе. Здесь формой эксплуатации выступают 
денежные средства, капитал, которые являются эквивалентом любых 
стоимостей как материальных (вещественных), так и духовных 
(идеальных). Информация, книга играет такую же роль, как и станок, 
завод или машина. Но защитить право на собственность идеи 
значительно сложнее, если не сказать, что это невозможно. 

В-четвертых, усложняется, и размывается до некоторой степени 
социальная структура общества на базе размывания интересов 
субъектов трудовой деятельности; идут сложные процессы в 
этнических отношениях. Эти процессы происходят, как мы видим, в 
единстве двух противоположных тенденций: с одной стороны, есть 
стремление к единству человеческого рода, а с другой - к сохранению 
самобытности этносов. Это порождает острые конфликты, 
систематически возникающие в последнее время в различных уголках 
земного шара. Эти объективные процессы усиливаются осознанным 
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стремлением политиков и собственников к разобщению социальных 
групп, слоев и классов. Ведь так легче манипулировать и сознанием, и 
действиями масс. Это им удается. На это работают институты у нас и за 
рубежом. Сегодня мы наглядно видим, как СМИ реализуют известные 
принципы2 манипулирования сознанием людей. Эти принципы теперь 
исповедуются не только международными информационными 
агентствами и их средствами, но и всеми, так называемыми, 
свободными масс-медиа в странах пост- советского пространства. 

Во всех этих передачах четко можно проследить и 
массированное давление на психику слушателей; и высокая словесная 
культура журналистов; и личное обаяние ведущих; и психологическая 
обработка умонастроений (типа "вы хотите иметь очереди за варенкой, 
гулаги?" и т.д.); и искажение масштабов событий; и запутанный 
"калейдоскоп" событий; и навязывание образа врага и т.д. 

В-пятых, все коренные изменения во всех сферах общественной 
жизни находят свое отражение в общественном сознании, требуют 
нового осмысления, новых мировоззренческих установок и 
объединяющих идеалов всего человечества, дабы устоять человечеству 
от возможных потрясений и непредсказуемых последствий все 
усиливающихся воздействий человека на природу. 

Человечество должно найти пути оптимизации отношений 
человека в системах "человек-природа" и "человек-человек", если оно 
не хочет погибнуть. 

Но это все не так просто, а поэтому и появляются и идеализм, и 
богостроительство, и богоискательство. В системе отношений 
"человек-человек" значительную роль играют интересы, которые не 
всегда могут совпадать, а точнее, в большинстве случаев не совпадают 
полностью. Ибо каждый субъект этого отношения - это 
индивидуальность, личность, которая имеет свои неповторимые 
задатки, опыт, знания, наклонности, а отсюда потребности и интересы. 
Потребности и интересы, чтобы система не разрушалась, нормально 
функционировала, должны постоянно усредняться, коррелироваться. 
При этом всегда ущемляются свободы. Все ли субъекты готовы к 
такому существованию? Далеко не все. Здесь могут возникать 
различные противоречия, которые, переходя в антагонизм, требуют 
особого их разрешения. Здесь могут возникать амбиции, которые ведут 
к разрушению системы. Это мы наблюдаем сегодня в Украине, когда 
плюрализм мнений является не фактором обогащения идеями, а 
фактором противостояния. Ибо нет той объединяющей идеи в этом 
плюралистическом политическом поле. 

Видимо, уместно вспомнить слова В.И.Ленина о том, что идеи, 
овладевшие массами, становятся материальной силой [6, 332]. Без 
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материализации  идей  общество  обречено  на болтовню  и  болото, 
которое засасывает его и ведет к гибели. 

Объединительной идеи пока нет. Коммунистическая идея 
скомпрометирована и ее продолжают компрометировать. Это успешно 
делают конъюнктурные СМИ (между прочим, интеллигенствующая 
братия, претендующая на власть), а также власть предержащие, многие 
из которых имели партбилеты КПСС. Продуцируемые ими идеи 
("националистические", "державныцьки", объединения вокруг бога) не 
приемлемы для основной массы трудового народа. И прежде всего, для 
субъектов материального производства. 

Они далеки от интересов людей труда, ибо эту категорию людей 
продолжают обзывать совками, лодырями, скотами. Откуда может 
быть здесь "злагода" и с кем? Простые люди не хотят верить никому -
ни президенту, ни правительству, ни их представителям на местах, ни 
многочисленным партиям и "партейкам", ведущим "возню" за власть, 
ни большинству депутатов парламента. Они видят в лидерах партий 
борцов за власть, за собственные интересы. Причем это 
подтверждается многочисленными примерами практики. 

Таковы реалии сегодняшнего дня. И задача политиков, 
общественной науки, исследуя существующие проблемы, делать это не 
игнорируя достигнутый уровень развития материального производства, 
характер производительных сил, а исходя из них. Лишь при этом 
условии можно надеяться на продуктивный поиск путей оптимизации 
общественного развития, поиск эффективных форм общественного 
устройства. 
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В.И. МАНЖУРА 
ПРОБЛЕМА ОПТИМИЗАЦИИ ЭСТЕТИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ 

ТРАНСФОРМИРУЕМЫХ ОБЩЕСТВ 

Поддержание оптимального социального порядка в 
трансформируемых человеческих сообществах представляет особую 
проблему, поскольку как революционерам, так и реформаторам не 
всегда и не до конца ясны контуры реально достигаемого в ходе 
трансформации социального уклада. 

Поддержание оптимального социального порядка принадлежит к 
тому типу управленческих операций, которые называются 
оптимизацией. Целью любой оптимизации является достижение 
оптимума, который определяют как "максимально возможное 
совпадение деятельности с объективной тенденцией развития". При 
этом отмечается, что "каждый элемент может быть измерен не только 
мерой той подсистемы, в которую он непосредственно входит, но и 
мерой более высоких уровней, в коночном счете - мерой культуры как 
целого"'. 

Оптимум - это всегда противоречивое единство 
взаимосвязанных противоположных экстремумов: в экономике, 
например, - это максимум прибыли при минимуме затрат. В случае 
гуманизации общественной жизни содержание такого рода социальной 
оптимизации будет противоречивым единством максимизации 
человечности путем минимизации бесчеловечности. 

У каждой социальной тенденции имеется свой субъект, поэтому 
социальная оптимизация - это во всех случаях способ преодоления 
экстремизма установок и устремлений всех участников процесса 
социальной жизни, которые традиционно называются утопическими 
идеалами. "Необхідність встановлення політичної рівноваги у 
суспільстві спричинила розробку низки правил, що регулювали 
організацію суспільства. (...) Одночасно формувалось і розвивалось 
ставлення до суті та ефективності таких правил"2.Усиление 
утопических идеалов особенно характерно для эпох коренных 
социальных преобразований, подобных переживаемой украинским 
сообществом на рубеже XX и XXI веков. 

Идеал подчиненного класса не может быть воплощен в жизнь до 
тех пор, пока он не станет выражением потребностей исторического 
развития всего сообщества. И.Я. Франко об этом писал так: "Ідеал 
робітників тим великий і важний, їх основні принципи тим живі і 
оживляючі, що виробилися іменно з критики існуючого ладу, з почуття 
і зрозуміння потреб народних і розвитку історичного; се не 
платонівські   або   які-небудь   другі   утопії, -   се   тільки,   вивід   з 
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дотеперішніх історичних даних, вивід, котрий мусить ввійти в життя, 
чи ми будем за ним, чи проти нього, чи він нам приємний, чи 
прикрий..."3. Идеал господствующего класса в "чистом виде" тоже не 
может     быть     реализован,     поскольку     его     полномасштабное 
осуществление предполагает полное подавление в подчиненной части 
сообщества  стремления  быть  людьми,  а  не  только  "говорящими 
орудиями",    олицетворенными     человеческими     факторами     или 
персонифицированными     социальными     ролями     и     функциями. 
Поскольку "трудно, тяжело,  невозможно заглушить в себе всякое 
человеческое достоинство"4, постольку и "весь революционный дух 
заключается   в   протесте   человека   против   условий   человеческого 
существования",   а   подлинно   революционным   было   бы   именно 
"произведение искусства, которое изображало бы завоевание счастья"5. 
Вследствие неустранимости из силового поля реализуемой в условиях 
антагонистических    социальных    структур    социальной    практики 
противонаправленных         векторов         социальной         активности, 
ориентированных на достижение прямо противоположных социальных 
целей,    реально    складывающийся    социальный    порядок    всегда 
оказывается    результатом    вычитания    как    минимум    двух    (в 
действительности же - значительно большего числа) разно- и даже 
противонаправленных усилий. Социальная оптимизация, поэтому, - это 
средство борьбы, как с прогрессистским, так и с традиционалистским 
(консервативным) утопизмом и радикализмом. В спектре политических 
позиций подобная установка характерна для центризма. 

Оптимизация эстетического сознания, как и любого другого 
социального феномена, необходимо включает в себя в качестве своего 
обязательного момента исторический реализм, как обязательное 
условие свободного социального творчества - свободного в смысле 
осуществления в нём субъектами социальной практики своей 
способности действовать в соответствии с познанной ими социальной 
(исторической) необходимостью, предстающей перед ними в виде 
необходимых условий их собственной полномасштабной 
осуществимости, - то есть, их превращения как представителей 
известных человеческих типов в полномасштабных субъектов 
социального творчества. Хотя было бы ошибкой сводить социальный 
реализм к бессильной констатации некоего фактически 
установившегося социального и политического status quo. 

Вступая в область эстетического, мы имеем дело с целым 
комплексом трудноопределимых явлений, в отношении которых до сих 
пор не выработано общепринятое понимание6 

Эстетическое сознание проникает собой всю область духовной 
жизни общества и присутствует практически во всех актах последней. 
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Создаваемый в идеологических отраслях духовного производства образ 
мира развёртывается перед адресатом-реципиентом по заложенной его 
создателем логике, используемой для целей воодушевления или 
деморализации сторонников тех или иных общественных тенденций 
способы обоснования, оправдания, защиты, или же наоборот -
дискредитации, развенчания, опорочивания последних. Решается эта 
задача путем рационализации или upрационализации, мистификации 
или сциентизации (демистификации), романтизации или 
тривиализации, сакрализации или секуляризации, теологизации или 
демонизации, легитимизации или делигитимизации, этизации или 
деэтизации, мифологизации или демифологизации, героизации или 
дегероизации и т. д. ситуативно-значимых социальных феноменов. В 
эстетической отрасли духовного производства указанные цели 
достигаются средствами эстетизации или "деэстетизации". Хотя о 
деэстетизации здесь можно говорить только условно, поскольку в 
эстетическом дискурсе негативное оценивание, "развенчание", 
дискредитация того или иного явления (как и его оправдание или 
обоснование путём его подачи в свете позитивной оценки) 
осуществляется неизменно эстетическими средствами. Именно 
эстетическая оценка социальных феноменов в структуре феноменов 
эстетического сознания выполняет присущую идеологии функцию 
перевода частного интереса во всеобщий. 

Феномены эстетического сознания непременно включают в себя 
помимо функционирующих на т.н. уровне денотации средств 
обозначения подлежащих оцениванию объектов, также и 
функционирующие на самом существенном для всякого ценностного 
сознания уровне коннотации средства означивания, приписывания 
этим объектам способности быть значимыми, быть для человека 
(положительной или отрицательной) ценностью. То, что субъекту 
эстетического сознания представляется ценностно нейтральным, 
объектом последнего вообще не становится. Каков бы ни был объект 
либо человеческого желания - это именно то, что человек называет для 
себя либо "благом", либо "злом", а объект своего пренебрежения -
"дребеденью и пустяком"8. Использование в не принадлежащих к 
области искусства духовных и информационных процессах 
коннотации, в том числе и эстетического типа, позволяет в указанной 
части рассматривать эти процессы (например, прессу и журналистику9) 
как принадлежащие к пространству эстетического сознания. 

В области эстетического сознания мы вступаем в сферу действия 
такой специфической формы релятивизма как антропологизм, 
основной принцип которого, как известно впервые отчетливо 
сформулировал уже Протагор (ок. 480-410 до н.э.), провозгласивший 
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человека "мерой всех вещей". Эдмунд Гуссерль (1859-1938) критикуя 
центральное положение гносеологического антропологизма, согласно 
которому "для каждого вида судящих существ истинно то, что должно 
быть истинно сообразно их организации, согласно законам их 
мышления", отмечает, что "это учение противоречиво" и неприемлемо, 
прежде всего, по той причине, что из него "следует, что одно и то же 
содержание суждения (положение) для одного, а именно для субъекта 
вида homo истинно, для другого же, а именно для субъекта иначе 
устроенного вида, может быть ложным". В то время как, по убеждению 
Гуссерля, "одно и то же суждение не может быть тем и другим - и 
истинным, и ложным", как это ясно следует "из самого смысла слов 
"истинно" и "ложно"".10. 

Эстетическое сознание поэтому, скорее, соотносимо с понятием 
правды, чем с понятием истины. Подобной точки зрения 
придерживался А.А. Потебня (1835-1891), полагавший, что 
формулируемые в искусстве идеи и суждения, в отличие от научных 
идей и суждений, не подлежат проверке на истинность". Это не значит, 
однако, что средствами эстетического сознания невозможно 
формулировать истинные суждения, в том числе и по поводу 
человекосообразности тех или иных социальных явлений. Просто в 
массиве эстетических высказываний сложнее отличить суждения не 
более чем только правдивые от суждений собственно истинных12. 
Эстетическое сознание, будучи отражением действительного 
положения вещей в мире, в свою очередь, является эффективным 
средством оптимизации различных форм человеческой деятельности, -
например, в деятельности инженера-конструктора эстетическое 
отношение, которого к объекту, чувство красоты конструкции "нередко 
способствует мгновенному предварительному выбору оптимального 
решения"13. 

Рассматриваемая проблема оптимизации эстетического сознания 
в известном смысле может быть переформулирована как проблема 
реализации способности эстетического сознания выражать не столько 
частную - индивидуальную или личностную - правду, сколько 
общечеловеческую истину, но непременно в форме личностной 
правды. Таким образом, мы подходим к пониманию необходимости 
занять в отношении феноменов эстетического сознания такую 
теоретическую позицию, которая в метаэтике определяется как 
когнитивизм14, истоки которой можно обнаружить у Гегеля, который, 
в противовес просветителям, ведущим элементом в структуре 
известной триады "Истина-Добро-Красота" объявил не добро, а 
именно истину15. Специфика выражения личностной правды в 
ценностном   сознании   обусловлена   спецификой   субъекта   такого 
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сознания, а также средств выявления и фиксации производимых в нем 
личностных смыслов. Субъектом эстетического сознания является 
субъект эстетического оценивания мира, ценностно-психологические 
конструкты которого, интегрированные в так называемый эстетический 
(социально-эстетический) идеал, служат тем, что может определено как 
ближайшее основание ценностного суждения16. 

Социологическую и социально-философскую мысль давно 
интересует проблема соотношения объективных и субъективных 
логичностей или последовательностей, между которыми, как это 
установил предпринявший специальное "логическое исследование 
нелогического поведения" Вильфредо Парето (1848-1923) в своём 
"Трактате по общей социологии" (1916), не существует однозначного 
соответствия, поскольку сама природа человека вынуждает последнего 
руководствоваться чувством и при этом задним числом давать 
псевдологическое оправдание своему сентиментальному поведению17. 

Если говорить о социальном функционировании эстетического 
сознания в целом, то самыми существенными его функциями в 
качестве составной части общественного сознания будут, прежде всего, 
функции антропной экспертизы и гуманитарного диагностирования 
реальной социальной практики, а также целенаправленного управления 
социальными процессами с использованием специфических средства 
доступа с дальнейшим использованием средств эмотивной коррекции 
социально-эстетического компонента положенных в основу такой 
практики социальных идеалов. 

Роль эстетического сознания как одного из самых мощных 
средств "быстрорастворимого" эмоционального влияния на 
общественное мнение18 в силу его высокой способности проникать 
сквозь социально-психологические барьеры, защищающие 
интеллектуально-эмоциональную сферу человека19, непрерывно 
возрастает. Технология такого типа влияния и используемые в ее 
реализации "профессионалами уступчивости" средства (такие, как 
правило, взаимного обмена и дефицита, принципы последовательности, 
социального доказательства, благорасположения, влияния авторитета) 
хорошо изучена специалистам по психологии влияния20. Область 
эффективного функционирования эстетического сознания в указанном 
качестве непрерывно расширяется, выходя далеко за пределы такой 
традиционной для него сферы как искусство, постепенно проникая 
собой все новые виды как адресных, так и "фоновых" информационных 
процессов. Можно даже говорить об известной панэстетизации 
современного общественного сознания и даже процесса общественной 
жизни современных человеческих сообществ в целом21. Хотя заметим, 
что  еще   в   Древнем   Египте   пропаганда   господствующей   крайне 
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эзотерической идеологии, зафиксированной в сакральных текстах 
"Книги мертвых", "Текстов пирамид", "Текстов саркофагов", на уровне 
обыденного сознания "принимала формы крайне эстетизированного 
ритуала"22. 

Современное украинское сообщество переживает сложный 
период своей истории и остро нуждается в как можно более 
благоприятном для осуществления назревших социальных 
трансформаций социально-психологическом климате. Поэтому в 
Украине и наблюдается стремление политических элит к 
эффективному использованию срабатывающих на уровне 
эстетического вкуса средств эстетического доступа и 
воздействующих на уровне социально-эстетического идеала средств 
эстетического воздействия на массовое сознание. Всё острее 
осознаётся необходимость при выработке социально эффективной 
политики учитывать "настрої і думки, інтереси і побажання населення", 
и привлекать для выработки такой политики интеллигенцию "з її 
потужними і не задіяними ще як слід можливостями, впливом на людей 
та морально-психологічний клімат на місцях"23. 

Однако трудно говорить о каких-то впечатляющих практических 
достижениях, основанных на оригинальных теоретических наработках 
в этой области. Скорее всего, здесь имеет место ставшее уже 
привычным для современной идеологической практики некритическое 
перенесение в сферу духовной жизни украинской нации 
апробированных в перманентно кризисных (главным образом 
латиноамериканских24) обществах средств и способов социально-
психологического умиротворения живущих на грани отчаяния 
широких масс населения. Достаточно указать на очевидное 
злоупотребление такими духовными суррогатами как художественно 
беспомощные мелодраматические телесериалы о "красивой жизни" или 
на опасную для морального и психического здоровья нации 
сверхэксплуатацию таких "скользких" тем, как секс, насилие и смерть. 
Подтверждением назревшей необходимости оптимизации 
функционирования эстетического сознания является выраженная в 
Указе Президента Украины №456/99 от 27 апреля 1999 года "Про 
заходи щодо розвитку духовності, захисту моралі та формування 
здорового способу життя громадян" серьезная озабоченность 
массированным присутствием в нашем духовном и информационном 
пространстве "предметів порнографічного характеру, а також творів та 
продукції, що пропагують культ насилля та жорстокості"25. 

В случае неуспешности первичной (или всей имевшей место) 
социализации - а ситуация проводимых на Украине радикальных 
социальных реформ может быт рассмотрена как такой случай - 
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большинство, или даже подавляющее большинство населения (те, кого 
презрительно называют "совками") полагается неспособным 
адаптироваться к условиям трансформируемого способа социальной 
жизни и как таковое подлежащим тому что в свое время называлось 
"перековкой". Те же, кто не подлежит "перековке" и существенно 
"ухудшает" структуру электората, традиционно подлежит либо 
социальной нейтрализации путем вообще недопустимой в 
демократическом обществе и особенно в отношении (по вполне 
понятным причинам всегда составляющих значительную часть этой 
категории населения трансформируемых обществ) пожилых людей по 
тону и по степени разнузданности дискредитации их жизненных 
ценностей, идеалов и установок, либо уничтожению - в сталинских 
или гитлеровских лагерях, на пиночетовских стадионах или же 
посредством государственной системы "социального обеспечения", 
которая не гарантирует пенсионерам даже выживание. В подобной 
ситуации большинство составляющих трансформируемые сообщества 
индивидов оказываются соотнесенными с "расходящимися мирами"26, 
что приводит к разным последствиям в случаях первичной и вторичной 
социализации. Поскольку же подавляющее большинство социально 
активного населения составляют индивиды и личности, прошедшие не 
только первичную, но уже и вторичную социализацию, то в массе 
своей индивиды осуществляют свой выбор в пользу альтернативного 
мира манипулятивным образом. В таком случае имеет место так 
называемая "холодная" альтернация, при которой индивид 
интериоризирует новую реальность, не делая ее своей, то есть, не 
идентифицируясь с новым значимым другим, а включает в свой 
социальный репертуар исполнение новых ролей для достижения 
специфических целей, сохраняя при этом по отношению к ним 
известную субъективную дистанцию. При широком распространении 
указанного феномена институциональный порядок в целом "принимает 
характер сети взаимных манипуляций"27, что мы и наблюдаем в 
духовном пространстве Украины в целом и в эстетическом сознании 
современного украинского сообщества, в частности. 

В ситуации всеобщих взаимных манипуляций одни будут чаще 
манипуляторами, чем манипулируамыми, а другие - наоборот. Для 
такой ситуации характерен двойной культурный стандарт - разделение 
культуры на массовую и на элитарную - который обнаруживается и в 
искусстве, и в образовании, и в организации информационного 
пространства. 

Традиционные стратегии идеологического поведения 
господствующих элит сегодня неприемлемы главным образом потому, 
что динамика социальных перемен достигла таких значений,  при 
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которых успевающие окостенеть, то есть институциализироваться 
более чем это допустимо, социальные системы неминуемо теряют в 
темпах развития и уступают лидерство28. Традиционные или так 
называемые "холодные" общества необходимо регламентировали 
общественную жизнь во всех ее, даже мельчайших проявлениях, не 
имея возможности отличить вариативные компоненты социальных 
систем от инвариантных. С приходом на смену традиционным 
обществам обществ современного типа, в человеческой истории стали 
регулярно чередоваться эволюционные ("холодные") и революционные 
("горячие") эпохи. Причем продолжительность первых неуклонно 
сокращалась, но они все же имели место, и нарастающее именно в эти 
эпохи инстуциональное окостенение социальных структур 
существенно затрудняло задачу своевременной реализации назревших 
социальных перемен, которые поэтому необходимо осуществлялись в 
виде более или менее продолжительных, социальных потрясений. 
"Постсовременные" же общества вынуждены изменяться непрерывно. 
Поэтому современное нам общество вообще невозможно как 
"холодное", оно перманентно "горячее" и как таковое нуждается в 
непрерывной трансформации собственной структуры, и именно в тех 
ее компонентах, которые оказываются "узким местом" для, прежде 
всего массового развития людей. Поэтому в современных сообществах 
все время усиливается потребность в оперативном обнаружении 
названных узких мест с целью их своевременного устранения. Задача 
эта может быть решена только средствами неизвестной предыдущим 
этапам истории гуманитарной или антропной экспертизы. 

Необходимость такой экспертизы обусловливается постоянным 
усилением в жизни не только наиболее развитых человеческих 
сообществ, но и человечества в целом роли того, что называют 
человеческим потенциалом19. Это касается и так называемых 
постсоветских или постсоциалистических стран, к которым относится и 
Украина. Известно, например, что, начиная с 1995 года, группа 
независимых экспертов ООН готовит и публикует ежегодные "Доклады 
о развитии человеческого потенциала в Российской Федерации", уже в 
первом из которых констатируется, что человеческие издержки 
осуществляемых в России реформ "превзошли все ожидания" и что 
"нынешняя ситуация в России с точки зрения условий для развития 
человека ... представляет удручающую картину". 

В качестве средства проведения антропной экспертизы, то есть 
определения степени человекосообразности осуществляемых 
социальных перемен, эстетическая рефлексия вообще не имеет себе 
равных. И здесь неоценимой является роль искусства и деятелей 
искусства как творцов художественно-эстетических ценностей. Однако 
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последние чаще всего оказываются не теми, кого можно определить 
как подлинных субъектов свободного духовного производства, а теми, 
кто есть не боле, чем "подчиненная часть господствующего класса" и 
кто, будучи господствующими в качестве обладателей власти и 
привилегий, которые дает "владение культурным капиталом в объеме, 
достаточном для осуществления власти над культурным капиталом", 
тем не менее, оказываются "подчиненными в своих отношениях с 
обладателями политической и экономической властью"31. В то же 
время многие талантливые художники, - а в большинстве своем это 
художники слова, - которые могли бы много сделать для защиты 
человека и человечности, поскольку острее других могут передать 
чувство неудовлетворенности тем в структуре социальной реальности, 
что им как людям не нужно, - из искусства ушли в политику, в которой 
они чаще всего действуют как зауряднейшие дилетанты. 

Некоторые же из тех художников, кто более иных сделал для 
размывания духовных основ устраненного с их помощью, а то и при их 
непосредственном участии партийно-номенклатурного режима, либо 
снова замолчали и работают "в стол" (Лина Костенко, например32), 
разочаровавшись в тех недочеловеческих с их точки зрения 
социальных порядках, которые пришли на смену разрушенному, либо 
энергично критикуют эти порядки (Александр Зиновьев, Станислав 
Говорухин), поскольку 

"Нелегко, кажуть, жити на дві хати.  
А ще нелегше жить на дві душі!"33 

Другие - более впечатлительные и ранимые - деятели искусства, 
такие как писатели-фронтовики поэтесса Юлия Друнина и прозаик 
Александр Кондратьев просто не смогли жить в сложившейся в 
результате всех случившихся на "постсоветском пространстве" 
ускорений, перестроек и радикальных реформ духовной атмосфере и 
добровольно ушли из жизни. 

Имеет место и традиционная для усиливающейся 
коммерциализации средств массовой коммуникации и средств 
массовой информации своего рода "оптимизация" функционирования 
названных подсистем за счет пессимизации функционирования всей 
сферы человеческого семиотического опыта - семиосферы, как ее 
определяет Ю.М. Лотман34 - как системы высшего уровня. При такой 
"оптимизации" появляются преуспевающие импресарио, культовые 
поп-звезды, высокооплачиваемые телекомментаторы и т.д., а общая 
социальная ситуация непрерывно ухудшается. 

Именно проблема "человеческих издержек" осуществляемых 
социальных трансформаций должна быть на первом плане у 
художника, который является, по определению А. Блока, "человеком по 
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преимуществу". Не чем иным, как этой своей способностью и 
готовностью, вопреки всем иным соображениям, реально соотносить 
человеческую цену и человеческую выгоду любых социальных перемен 
и всячески содействовать осознанию всем обществом действительной 
пропорции между первым и вторым - этого существеннейшего 
показателя приемлемости или неприемлемости любых политических, 
экономических, правовых или социальных реформ. Поэтому именно 
проблема корректной оценки глубинного антропо- и социогенного 
потенциала (а не просто степени злободневности манифестируемой 
политической тенденциозности) эстетических продуктов духовной 
сферы общественного производства и является главной социальной 
функцией теоретической составляющей социально-эстетического 
сознания современных сообществ. Причем современное состояние 
экспериментальной и прикладной психологической науки вселяет 
надежду на возможную замену уже в скором будущем вкусовщины, 
плоской политизации и примитивного социологизма в области 
оценивания антропо-социогенного потенциала конкретных феноменов 
эстетического сознания подлинной научностью, основанной на точных 
измерениях количественных показателях и расчетах. Ми имеем в виду 
разработанный американским психологом Дж. Келли на основе им же 
созданной общей теории личностных конструктов35 так называемый 
репертуарный метод исследования личных психологических 
конструктов, участвующих в конструировании личного и личностно 
окрашенного, в том числе и в "эстетические тона", человеческого 
образа мира36. 

Современные темпы развития производительных сил 
человечества столь высоки, что практически непрерывно 
поддерживают в развитых человеческих сообществах постоянную 
потребность в наращивании человеческого потенциала, - то есть, 
увеличения количество родового развития во все возрастающей массе 
людей, в том числе и развития высших, творческих способностей в 
низших слоях населения. 

Однако следует признать, что существует необходимость как 
этического, так и эстетического воздействия не только на 
противящиеся радикальным социальным преобразованиям, поскольку 
постоянно проигрывающие от них, широкие слои населения, но также 
и на осуществляющих эти преобразования политиков и на 
поддерживающих эти преобразования предпринимательские и 
финансовые круги, ибо, как проницательно заметил современный 
автор, "глупость и инертность мышления, по всей видимости, довольно 
равномерно распределены между всеми социальными слоями"37 

Между тем, в одобренных Указом президента Украины "Основних 
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напрямах розвитку духовності, захисту моралі та формування 
здорового способу життя громадян" речь идет, между прочим, о 
необходимости воспитания у населения "трудової моралі", о 
необходимости же воспитания предпринимательской морали и деловой 
этики речь не идет, как будто с этим компонентом нравственной жизни 
украинского общества нет никаких проблем38. А без последнего 
условия невозможно сформировать у украинской политической и 
деловой элиты устойчивой социально-психологической установки на 
избегание антисоциального в самом точном значении этого слова 
поведения не как преимущественно противоправного с юридической, а 
как главным образом непорядочного с этической и некрасивого с 
эстетической точки зрения деяния. 

Пока в общественном сознании место настойчиво 
культивируемого усилиями средств масс-медиа и шоу-бизнеса идеала 
"крутого мужика" не займет образ прекрасного, то есть, прямого, 
образованного, независимого в своих мыслях и действиях, 
преисполненного человеческого и национального достоинства, 
разностороннего развитого и в качестве такового причастного к 
"прекрасной дисгармонии" порядочного и в высшей степени 
благородного человека, о котором мечтал великий Кобзарь39, нельзя 
рассчитывать на существенные изменения в социально-
психологической, а значит и в экономической, и в политической сферах 
жизни украинского общества. 

Роль эстетического сознания как средства поиска как можно 
более быстрого и как можно более безболезненного "выхода" из 
сложившейся кризисной социальной ситуации через необходимо 
заданные формы такой социальной практики, интегративным 
выражением, оправданием и обоснованием которой может быть только 
вполне определенный, объективно предзаданный социально-
эстетический идеал. Кто именно из художников первым правильно 
сориентирует свое творчество на воплощение именно такого 
социально-эстетического идеала, - это уже чистая случайность, 
зависящая от массы трудно учитываемых факторов и поэтому сложная 
для сознательной оптимизации. Единственным гарантированным 
средством, которое всегда будет некоторым образом работать на 
повышение позитивной роли эстетического сознания в реализации 
социальной (исторической) необходимости, будет забота о гуманности 
художественной над которым "виразно піднятий був прапор рівності 
всіх людей", и, чутко прислушиваясь "до всіх тих покликів, що 
лунають на арені боротьби", спешить "з словами підпомоги та заохоти 
до всіх скривджених і зневажених"40. А это непростая задача, 
поскольку даже у той части интеллигенции, которая в силу специфики 
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своей профессии должна быть, не может не быть гуманной - у медиков - 
в начале их профессиональной подготовки в студенческие годы 
формируется главным образом цинизм, а гуманность - после, уже в 
ходе врачебной практики. Сошлемся хотя бы на приведенные 
известным психологом В. Франклом результаты исследования Р.Н. 
Грея и соавторов, которые изучили историю духовного развития 64 
врачей и установили, что "за время медицинского обучения цинизм, 
как правило, возрастает, а гуманность - уменьшается" и что "лишь по 
завершении медицинского образования эта тенденция обращается, но, к 
сожалению, не у всех". Художник-творец (для художников-
исполнителей - актеров, чтецов, музыкантов - ситуация несколько 
иная) в своей практике редко когда (подобно врачу) непосредственно 
имеет дело с объектом своего эстетического воздействия, почему, как 
правило, и имеет весьма отдаленное представление о действительных 
результатах этого воздействия. Поэтому мало кто из художников-
творцов способен правильно оценить свою долю ответственности за то, 
что происходит в жизни с его читателями, зрителями или слушателями. 
Поэтому проблема гуманности в среде художественной интеллигенции 
стоит чрезвычайно остро. И гуманист, как и демократ, - не всегда 
именно тот, кто себя считает (или полагается кем-то) таковым. 

Решить для каждого художника проблему обладания знанием (а 
не просто мнением) не просто того, что ему не нравиться , а того, 
чего ему нельзя не желать как человеку по преимуществу, в 
современных условиях может только он сам, но ему можно и помочь в 
этом - ненавязчиво, без организации очередных вечерних или утренних 
университетов какого-нибудь очередного - "изма", - хотя бы и 
"попперизма-соросизма". Единственным "измом", приверженность 
которому никогда не может быть поставлена в вину художнику, - это, 
безусловно, только и только гуманизм, к которому призывает нас 
великий Кобзарь, умоляя всех своих искренних друзей: "Пишите, 
подайте голос за эту бедную, грязную, опаскуженную чернь! За этого 
поруганного бессловесного смерда!"  . 

В то же время власть не может себе позволить не знать, без чего 
не могут жить (иногда в буквальном смысле слова, как в случае с 
Юлией Друниной и Александром Кондратьевым) наиболее честные, 
хотя и не всегда самые близкие к "текущей" власти и чаще всего 
именно находящиеся в оппозиции к ней художники. Ведь, как 
показывает история, что ближе других к истинной оценке 
действительного гуманистического потенциала всех когда-либо 
существовавших социальных систем и политических режимов, как 
правило, были именно инакомыслящие, оппозиционно настроенные по 
отношению  к существующей  власти  и  проводимой  ею  политике 
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диссиденты. В прошлом это - Тарас Шевченко и Александр Пушкин, 
Васыль Стус и Александр Солженицын, сегодня - это Л. Костенко и Ю. 
Бондарев, Б. Олийнык и В. Розов, и многие другие. Хотя, узнав о 
настроениях таких "внутренних диссидентов", эта власть может 
поступить с ними по-разному. Достаточно вспомнить такой разный 
опыт пресловутого КГБ в деле фабрикации процессов типа "дела 
Синявского-Даниеэля"44 и в деле "проталкивания" одной из первых 
публикаций подлинного шедевра украинской советской (или 
антисоветской?) литературы - поэмы Лины Костенко "Маруся 
Чурай"45. Всё более настоятельной становится необходимость знания 
того, "как направлять свою собственную жизнь, чтобы придать ей как 
можно более прекрасную форму (в глазах других, самого себя, а также 
будущих поколений, для которых можно будет послужить 
примером)"46. Требуется новая историческая форма калакагатии, в 
которой сплав добра и красоты был бы существенно дополнен 
"присадкой" истины. 

Объем статьи не позволяет нам рассмотреть все аспекты 
проблемы оптимизации эстетического сознания трансформируемых 
сообществ, поскольку эстетическое сознание - это не только и не 
столько искусство, которое, несомненно, является той областью 
духовной жизни, в которой эстетическое сознание пребывает "у себя". 
Тут мы согласны Яном Мукаржовским (1891-1975) - одним из 
основоположников конструктивизма в эстетике - в том, что хотя и "нет 
человеческого действия и нет вещи, в которых не нашлось бы места 
для эстетической функции", но именно и, прежде всего произведения 
искусства являются теми творениями, которые создаются таким 
образом, "чтобы эстетическое воздействие стало главным их 
назначением"47. Помимо социально-эстетического феномена искусства 
в оптимизации также нуждаются и те способы, какими эстетический 
компонент функционирует в духовных продуктах средств массовой 
информации и средств массовой коммуникации. 

Нерешенность перечисленных в данной статье практических 
проблем сдерживается, прежде всего, отсутствием надежных 
теоретических решений и аргументаций. Тем самым обнаруживается 
поле для реального воздействия на гуманистическое качество 
совершающихся социальных перемен со стороны ученых-
гуманитариев, в том числе и социальных философов, социологов, 
эстетиков и художественных критиков. 

Представляется, что приемлемое решение теоретических 
проблем оптимизации эстетического сознания может быть обеспечено 
на   основе   синтетических   по   своей    природе   методологических 
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подходов,    которые   можно   было   бы   условно   определить   как 
антропоцентристские48. 
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Р.А. ДОДОНОВ 
МЕНТАЛЬНОСТЬ НАЦИИ И СОЦИАЛЬНЫЕ РЕФОРМЫ 

На первый взгляд, может показаться, что национальный характер 
украинцев, этнический темперамент и прочие проявления того 
сложного и многоликого явления, которое в последнее время 
объединяется понятием "ментальность народа", мало чем могут помочь 
социальному реформатору или автору идеологии новой Украины. 
Слишком уж безотносительный к характеру реформ они имеют вид. 
Действительно, следует учитывать, что ментальность не может быть 
изначально адаптирована под запросы реформатора. Это задача 
идеологии - трансформировать ментальные представления под 
актуальные потребности времени, выбрать среди множественных и 
нередко противоречивых ментальных стереотипов те, на которые 
может опереться реформаторская политика. 

Проблематичность сиюминутного появления ментальности с 
новыми качественными характеристиками при изменении 
политической ситуации усугубляется еще и тем, что сперва с 
необходимостью протекает процесс "принудительной адаптация людей 
не столько к новым условиям (их еще нет и не может быть на 
начальном этапе реформ), сколько к предстоящему длительному 
периоду реформирования. Трудности данного рода ведут к тому, что 
общественные преобразования оказываются лишенными поддержки со 
стороны массового менталитета общества и вынуждены преодолевать 
дополнительное сопротивление со стороны психологии членов 
общества" [1, 175-176]. 

Кроме того, между ментальностью и идеологией реформ, как 
правило, отсутствует эффективная "обратная связь". Как быть, если 
ментальность более консервативна, чем идеология, и "ответить" на 
проводимую политику она может лишь по прошествию длительного 
промежутка времени? 

На наш взгляд, первое условие, которое должно соблюдаться 
реформаторами, - это соответствие, хотя бы в общих чертах, 
направленности социальных трансформаций ментальной картине мира 
данного общества. Здесь понимается ментальность уже не узкой 
этнической общности, а крупного суперэтнического образования, 
которое иногда называют континентальным (межконтинентальным) 
социальным организмом или цивилизацией, хотя оба эти названия 
несколько некорректны. К числу таких образований культурологи 
обычно относят Западный, Арабский, Евразийский, 
Латиноамериканский, Азиатско-Тихоокеанский, Африканский миры. 
Содержание      идеологии      модернизации      не      должно      быть 
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антагонистичным по отношению к историческому опыту данной 
цивилизации. Если такой антагонизм будет присутствовать, то 
реформы изначально обречены на провал, как это имело место в 
древнем Китае с легистскими нововведениями Шан Яна на общем 
конфуцианском фоне. Более свежий пример - события в Иране, где 
этническая ментальность не выдержала напряжения форсированной 
модернизации 70-х годов. В этот период в ходе так называемой "белой 
революции" шаха Р.Пехлеви Иран начал довольно успешно 
конкурировать с традиционализмом Востока, добившись значительных 
успехов в области индустриализации и ликвидации отсталости. Штурм 
американского посольства, который возвестил начало 
фундаменталистского переворота, произошел совершенно неожиданно. 
Причина его заключалась в том, что идеология реформ не вписывалась 
в ментальные представления иранцев, травмируя мировосприятие 
мусульман. 

"Мусульманский рабочий или инженер вполне усваивали 
требования современного производства, но западная культура..., 
врывающаяся в жизнь вместе с западной экономикой и техникой, 
разрушали тождество иранца с самим собой. Отсюда и резкое 
неприятие западных форм политической жизни. Вообще нужно 
отметить, что плюралистическая демократия западного типа в Азии не 
получила широкого развития, она не в национальных традициях 
азиатских стран" [2, 233]. Данный тезис нашел подтверждение и в 
Афганистане, где прогрессивные (с точки зрения европейской 
цивилизации) нововведения сменились ныне воистину средневековой 
реакцией талибов. Начиная с 1996 года, когда движение Талибан 
пришло к власти и взяло под контроль Кабул, была даже организована 
"религиозная полиция", призванная блюсти чистоту ислама. Особое 
внимание этой службы сосредоточено на конфискации телевизионных 
приемников, видеомагнитофонов, спутниковых антенн, то есть 
основных средств внедрения западной культуры в этническую систему 
ценностей. 

Таким образом, кричащее несоответствие проводимых реформ 
содержанию национального менталитета может не только затормозить 
их ход, но и послужить причиной деструктивного взрыва, 
отбрасывающего общество назад гораздо дальше, чем оно находилось 
до начала реформ. 

К какой цивилизационной общности относится Украина сегодня, 
и в какой общности она собирается находиться после реформ? Если это 
одна и та же цивилизация, то очевидно, что реформаторам не 
понадобится прилагать особых усилий для коренной ломки этнической 
ментальности, если же цивилизации разные, то процесс этот будет 
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болезненным и трудным, растянется не на одно десятилетие, будет 
связан со сменой ряда поколений украинцев, а достижение желаемого 
результата выглядит весьма проблематичным. 

О том, что Украина длительное время находилась и до сих пор 
фактически находится в лоне Евразийской цивилизации (по 
терминологии Л.Н.Гумилева - "российского мира") особо доказывать, 
очевидно, не стоит. Разумеется, речь идет не о географическом 
положении. Напротив, сторонники вестернизации Украины любят 
подчеркивать факт нахождения на территории страны географического 
центра Европы. Поэтому данный аспект не представляет особого 
препятствия в возможном переходе украинской нации в лоно Западной 
цивилизации. Тем более, что последняя имеет куда более удаленные от 
матушки-Европы анклавы (Австралия, Новая Зеландия, США, Канада и 
другие страны). Речь идет как раз об изменении ментальных 
стереотипов украинцев по образцу ментальности западноевропейцев, а 
это задача далеко не из легких. 

Сегодня широко бытует мнение о том, что Украина "изначально" 
входила в духовное пространство Европы, начиная со времен Киевской 
Руси, когда даже французские короли считали за честь породниться с 
киевскими князьями, включая сюда и более поздний польско-
литовский период, и что лишь Переяславская Рада, точнее, нарушение 
ее постановлений, "вырвали" Украину из общеевропейского контекста 
и насильно пристегнули к Евразийской цивилизации, к России. 

"Для историка, - пишет И.Лисняк-Рудницкий, - Европа - нечто 
большее, чем большой полуостров евразийской суши; она - семья 
народов, которые, несмотря на политическое разъединение и частые 
жестокие антагонизмы в прошлом, разделяют общее культурное и 
социальное наследие" [3, 2]. В контексте такого подхода, дополняет его 
И.Бычко, "Украина, в отличие от России, в состав которой она 
принудительно входила последние почти 350 лет, есть, безусловно, 
страной европейской. Россия ж, выявившая со времен царствования 
Петра I энергичную установку "немедленной европеизации", начинает 
спекулировать на факте своего владения украинской территорией, 
присваивая себе и украинскую историю" [4, 316]. 

Действительно, украинская этническая общность выявляет очень 
многие ментальные особенности, созвучные западноевропейским 
этносам. Поисками этого "европейского следа" в нашей ментальности 
сегодня занимаются многие украинские философы и культурологи. 
Так, немало внимания этому вопросу уделена в трудах А.Бычко, 
И.Бычко, В.Горского, О.Забужко, С.Крымского, А.Лоя, И.Огородника, 
И.Старовойта, В.Табачков-ского, Ю.Федива, А.Шморгуна и многих 
других.  Ссылаясь  на такое  свойство  ментальности,   как   "уровень 
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родственных связей с другими народами", И.Бычко резюмирует: 
"Последнее обстоятельство выявляет близость украинского 
менталитета именно к европейской ментальной парадигме, во всяком 
случае, намного более близкую, чем к российскому (восточно-
азиатскому типу...)" [4, 327]. 

Чем же аргументируется такой вывод? Во-первых, признанием 
кордоцентристского начала, которое, будучи существенным качеством 
украинской ментальное™, нашло свое проявление и в западной 
культуре. Европейская кордоцентрическая идея имеет своим 
источником Святое Писание, в тексте которого постоянно встречаются 
ссылки на "сердце" как своеобразный эмоционально-этический центр 
глубин человеческого духа, как морально-практический 
"представитель" внутренне ориентированного человека. 
"Христианская теология, - пишет И.Бычко, - не является догматично-
аскетической приспешницей абсолютного противопоставления духа и 
тела. Уже в трудах Иренея Лионского читаем, что не всякое "телесное" 
отвергает Бога - душа человеческая, давая телу жизнь, формируя 
("одухотворяя") тело, сама как бы "уподобляется" (на духовном уровне, 
конечно) телу. Понимаемая таким образом душа приобретает черты 
мистично-иррационального начала человека - сердца, которому 
приписывается весь спектр человеческой деятельности, от 
мыслительной до эмоционально-чувственной (при неизменном 
доминировании последней) [4, 327]. 

В четырнадцатом веке параллельно в Германии и Украине 
экзистенциально-кордоцентрические мотивы находят свое воплощение 
в неоплатонизме, развивавшегося на базе трудов Псевдо-Дионисия 
Ареопагета - так называемого "Корпуса Ареопагетики", переведенного 
как на латынь, так и на староукраинский язык в XIV веке. В Европе 
кордоцентрические мотивы присущи размышлениям Б. Паскаля, в 
Украине - Г.Сковороды. 

Во-вторых, созвучие европейской и украинской ментальной 
парадигме придавало так называемое "барочное сознание". "Для 
европейской культуры и ее дальнейшего развития огромное значение 
имело малоисследованное в XVII веке понимание принципиальной 
неоднозначности содержания различных сфер психической 
деятельности. Заслуга мыслителей того времени заключается в том, что 
они пришли к выводу о том, что наша "внутренняя сфера" лишена 
однородности, прозрачности и ясности, что внимательный взгляд в 
каждый ее уголок открывает загадочные и умопомрачительно черные 
глубины" [5, 41]. 

Эту растерянность позднеренессансных рационалистов, 
интуитивно   предчувствовавших  двойственность,   наличие   нижних, 
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"дорациональных", ментальных, бессознательных этажей в строении 
человеческого духа, стали называть "барочным сознанием". 
"Отброшенная античными философами идея сближения науки и 
морали, интеллектуального и духовного прогресса не выдержала 
испытания временем. И первыми начали догадываться об этом 
мыслители XVII столетия... Они одновременно видели, что 
современная им наука уже не может быть союзницей этики и 
поворачивает на пути, которые уводят ее далеко от сфер интересов 
культуры. Сознание таких знаменитых мыслителей, как Паскаль и 
Лейбниц, наполнено противоречиями, возникающими между наукой и 
религией (а она была для них ярчайшим воплощением духовной жизни 
человека). В сложном положении оказались тогда и украинские 
мыслители, такие как К.Транквилион-Ставровецкий, Л.Баранович, 
И.Максимович, И.Орновский" [5, 55]. 

Исчерпывающий анализ "барочного сознания" был представлен 
В.А.Роменцом в книге "История психологии XVII столетия". Именно 
на основе "барочного сознания" возникает вторая существеннейшая 
линия "созвучия" украинского и европейского мировосприятия. 
"Украинское барокко (или как его еще называли, "казацкое барокко"), 
глубоко отражая мировоззренческий менталитет украинского народа, 
длилось в Украине намного дольше, чем в Западной Европе, находя 
отголоски даже в творчестве деятелей украинского возрождения 20-х 
годов нашего века" [4, 331]. 

В-третьих, к числу общих моментов украинской и 
западноевропейской ментальностей следует отнести и достаточно 
сильное противостояние рационализму со стороны экзистенциально-
диалектической мистики, представленной в Европе именами Г.Сузо, 
И.Таулера, Я.Беме, И.Шефлера, И.Экгарта, позднее - И.Гамана, 
Ф.Якоби, а в Украине - Г.Сковороды, П.Юркевича, Н.Гоголя, 
П.Кулиша. Это течение стало основой для развития немецкого и 
украинского романтизма, который дополнял принцип религиозно-
гуманистического единства, не позволял перерасти идеям о новых 
формах коллективизма в религиозное сектантство, которое душило бы 
отдельную личность подобно экономической уравниловке. 
Романтическая оппозиция европейской буржуазной традиции 
основывается на критике бюрократизма, мещанства, бездушия, 
технократизма, прагматизма западного общества. Эта традиция 
Дж.Байрона, Т.Карлейля, С.Кольриджа, А. де Токвиля, О. де Бальзака, 
Ф.Шиллера, Г.Гейне, Ш.Бодлера, Р.Киплинга, Ф.В.Шеллинга, 
Ф.Ницше, Х.Ортеги-и-Гассета. Фактически вся западная 
экзистенциальная философия вырастает из романтической традиции с 
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ее культом индивидуальности, неприятием люмпенской массовости, 
обезличивания. 

Это мировоззренческое течение связано с идеализацией старины, 
прошлого, еще не изувеченного нивелирующим влиянием техники и 
бюрократической организации общества. Таким идеализированным 
миром может быть средневековье или античность, в качестве 
инварианта - романтизированный Восток. В искусстве данное 
направление связывалось с акцентом на чувственности, 
эмоциональности, экзотичности, экзальтированности, даже 
эффективности в противовес рассудительной умеренности, 
формалистичности, канонистичности классицизма. 

Украинские мыслители всегда инстинктивно обращались к 
идеализации исторического прошлого - к казатчине, к Гетманщине, к 
абсолютизации эмоций, к противопоставлению "сердца" и "головы" -
прагматизма, позитивизма, что также находится в русле духовных 
исканий европейских романтиков. Такие подходы сформировали 
национальный романтизм, эстетическую, антирационалистическую 
традицию. Не случайно "философия сердца", вытекая из трудов 
Григория Сковороды, Пантелеймона Кулиша, Тараса Шевченко, 
Памфила Юркевича, основывалась на противостоянии чувств, 
переживаний, внутреннего экзистенциального мира личности, с одной 
стороны, и голого рационализма, схематизма, логической 
выверенности научных построений - с другой. 

Согласно романтизму, мир представляет собой явление не 
только физического (механического, как считал И. Ньютон) порядка, но 
и морального. "Моральный аспект мира, хотя и менее реальный, чем 
физический, зато "закрытый" для разума (рационального познания). 
Однако человек преодолевает эту "закрытость" с помощью присущего 
ему специфического "морального органа", который через любовь 
широко "открывает" человеку моральное содержание мира. Таким 
"моральным органом"... есть "чувственность" или сердце; оно -
существеннейший орган, образование которого связано с "нашим 
действительным самоусовершенствованием" [4, 332]. 

Отсюда деление мира на три реальности: историю, философию и 
поэзию: первая создает, вторая систематизирует и объясняет, третья 
"возносит каждое отдельное через выявленные отличия к самому 
целому". Не правда ли, перекликается с учением Г. Сковороды о трех 
мирах? Но это не Сковорода, а Новалис (Ф. Гарденберг) -
представитель немецкого романтизма прошлого столетия. 

Итак, на основании приведенных аргументов И.Бычко делает 
вывод о ментальном созвучии украинской и европейской философских 
традиций. С этим можно согласиться. Но на основании данного тезиса 

233 



Культурологічний вісник Нижньої Наддніпрянщини 
сегодня делается гораздо более сильное утверждение о созвучии 
западноевропейской и украинской ментальности. Это не совсем одно и 
то же. На основании свойств, присущих части объекта, нельзя делать 
истинных выводов о наличии таких свойств относительно всего 
объекта. 

Кроме того, со времен, когда Украина была "вырвана" из 
европейского мира, там, на Западе, произошли такие изменения, 
которые не позволяют не считаться с ними при взвешенной оценке 
духовной жизни этой суперэтнической общности, включая и ее низшие 
уровни. Для нас, воспринимающих поверхностный слой западной 
массовой культуры, остался незамеченным весь тот сложный процесс 
эволюции, который прошли европейцы за последние триста пятьдесят 
лет, и который не мог не найти отражения в их ментальности. "Тайной 
за семью печатями" является для нас их специфический - 
"буржуазный" - гуманизм, их либерально-демократические ценности, 
их "дух капитализма". Для того, чтобы до конца осознать роль 
ментальности и тесно связанного с ней массового сознания той 
суперэтнической общности, в которую мы собираемся переходить, 
следует обратиться к истории западной ментальности, которая 
формировалась и видоизменялась в ходе буржуазного развития 
европейского общества. 

Стремительный скачок от европейского средневековья, с 
которым у украинцев и праукраинцев действительно существует 
немало созвучных моментов, к эпохе Нового времени сопровождался 
провозглашением максимальной экономической свободы и автономии 
собственника, невмешательством государства в экономические 
отношения, введением объективного критерия в экономику через 
свободное рыночное ценообразование. Постепенно стали 
обеспечиваться права и свободы личности, которые практически 
исключали формы внеэкономического принуждения к труду. Впервые 
в истории человечества в массовом общественном сознании начала 
утверждаться истина, в соответствии с которой главным источником 
благосостояния должен был стать не грабеж, не война, не Сила, а 
собственный труд, производство, Разум. 

На смену хищническому волюнтаризму рыцарски-феодальной 
эпохи в этноментальности европейцев начинает приходить 
экзальтированность, своеобразная умеренность. Другой человек 
рассматривался уже не как враг, конкурент в обладании 
материальными благами, а как партнер, 'напарник в создании этого 
богатства путем быстро внедряемого машинного производства. Мы не 
случайно  вынуждены  обращаться  здесь  именно  к  экономическим 
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аспектам проблемы, поскольку вокруг этого стержня вращалась вся 
жизнь буржуазного общества. 

Развитие науки и культуры поступательно привело к коренным 
изменениям в материальном производстве, предъявивших 
принципиально иные требования непосредственным производителям. 
Отсюда вытекает появление новой социальной проблематики, начиная 
от фабианства, в котором коренятся истоки английского лейборизма, и 
заканчивая разнообразными клерикальными течениями. Поиск новых, 
гуманистических идеалов дистанционировался от политических и 
экономических экстремальных рабочих течений, ориентированных на 
люмпенское разрушение современной техники и перераспределение 
социальных благ в свою пользу. 

Фабричный способ производства объективно требовал 
максимальной кооперации и координации труда многих людей, 
которые не могли уже оставаться вне рамок тесного производственного 
общения. С позиции собственника, рационализм и прагматизм стали 
лучшими стилями мышления, а экономическая выгода мотивировала 
коренной пересмотр взглядов на социальные отношения, приведя в 
конце концов к появлению на заре капиталистической эпохи 
либерального мировоззрения. Либерализм как социально-политическое 
течение основывается на понимании человека как, в первую очередь, 
биологического существа, "политического животного", которое 
инстинктивно стремится удовлетворить свои витальные потребности в 
еде, одежде, жилище. При этом, когда данные потребности осознаются, 
то есть превращаются в интересы, они существуют изолированно, 
практически не пересекаясь с интересами других людей. Каждый 
человек был и остается неким социальным "атомом", подобием 
лейбницевской монады, кантовской "вещью-в-себе", связанных друг с 
другом лишь чисто внешними, поверхностными связями, основанными 
на кратковременных совпадениях частных интересов, но не более. В 
рыночной стихии сталкиваются интересы частных собственников, 
приводят к недолговременным объединениям, обусловленным 
обоюдной выгодой, и распадающимся, как только выгода перестает 
быть двусторонней. 

Такая модель в своих началах напоминает марксистский тезис о 
примате материальных потребностей, но далее либерализм 
принципиально расходится с марксизмом в выводах по поводу путей 
достижения собственных интересов. Категорическим императивом 
либеральной морали становится тезис, нашедший у Томаса Гоббса 
следующую формулировку: "Свобода одного человека 
распространяется до тех пор, пока не ограничивает свободы другого 
человека". 
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Как отмечает А.А.Шморгун, "следствием этой своеобразной 

революции в сфере духа было становление в общественном сознании 
морально-религиозного императива, согласно с которым границей 
свободы каждого индивида в реализации его собственных 
потребностей является свобода другого "социального атома" в 
обществе, функционирующем по принципу броуновского движения... 
Со временем это мировоззрение получило имя так называемого 
принципа "разумного эгоизма"" [6, 183]. 

Лозунг "живи сам и давай жить другим" постепенно стал 
содержанием ментальности большинства европейских наций. Это 
нашло отражение в проявлении странных и удивительных, с позиций 
нашей ментальности, нюансах уже чисто рыночной жизни: биржевые 
контракты фиксируются жестом руки брокера, многомиллионные 
сделки совершаются под честное слово, большие средства тратятся на 
представительские расходы и создание благоприятного имиджа, 
банкротство равносильно бесчестию, а иногда - и физической смерти. 
Как сказал в одном из телеинтервью Г.Боровик, "нам их трудно понять. 
У них был Т.Драйзер, а у нас - В.Каверин. Мы совершенно по-разному 
оцениваем одни и те же вещи". И западноевропейская, и евразийская 
цивилизации достигли в своем развитии определенной утонченности, 
которую трудно понять, наблюдая лишь за внешним 
функционированием их институтов. 

Роль религиозного фактора в становлении западноевропейской 
ментальности прекрасно описана М.Вебером в его "Протестантской 
этике и духе капитализма". Негласный моральный кодекс, который 
Макс Вебер назвал "дух капитализма", и сегодня незримо регулирует 
многие аспекты экономической деятельности. Мы же воспринимаем 
рыночные отношения "со стороны", в том готовом виде, как они 
предстают путешественнику в неизведанной стране, часто даже не 
задумываясь о самой возможности создания таких отношений без учета 
ментальных особенностей и массового сознания той или иной 
человеческой общности. 

Еще один важный аспект европейской ментальности, который 
возник в эпоху буржуазного развития, и который необходимо 
учитывать при сопоставлении с ментальностью украинской - это 
европоцентристские стереотипы восприятия других народов. Не секрет, 
что многие западноевропейские нации - англичане, французы, 
испанцы, голландцы и прочие - в свое время распространили свое 
влияние на значительные территории земного шара, образовавшие 
огромные колониальные империи. Имперское сознание формировало в 
ментальности жителей метрополии автостереотипы собственной 
исключительности, избранности, мессианства, цивилизованности и т.п. 
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и гетеростереотипы отсталости, неполноценности, второсортности по 
отношению к жителям колоний. 

Более "молодые" капиталистические нации, не успевшие к 
колониальному разделу мира и требовавшие своего "места под 
солнцем" - немцы, итальянцы, австрийцы - рассматривали в качестве 
потенциальных колоний страны Восточной Европы, в отношении 
народов которых у них сложились точно такие же стереотипы, какие 
были у англичан и французов по отношению к "отсталым" 
африканским и азиатским этносам. Человеконенавистническая 
фашистская идеология среди прочих своих истоков базировалась и на 
этих ментальных стереотипах в отношении "неполноценных" 
восточноевропейцев. Конечно, фашизм как идеология была 
уничтожена, но названные стереотипы оказались более живучими и, 
как показывают социологические замеры, проводящиеся в рамках 
программы этносоциальных исследований "Евробарометр", находят 
свое проявление на бытовом уровне. 

Негативные гетеростереотипы в отношении украинцев 
зафиксированы не только у немцев, но уже и у поляков - тоже 
восточноевропейской нации, к тому же с социалистическим прошлым. 
Иными словами, в Европе нас не только не ждут, но и считают 
"отсталой" нацией, к чему, надо признать, мы сами даем немало 
оснований (Чернобыль, экономический кризис, духовное обнищание). 

С другой стороны, за время, когда Украина существовала в 
рамках Российской империи, ментальность ее населения также не 
оставалась без изменения. За этот период в этноментальности 
украинцев под воздействием имперской идеологии произошли 
существенные сдвиги, затронувшие самые глубинные слои 
общественной психики. Упомянутый выше "малороссийский синдром", 
комплекс "младшего брата", русскоязычие и двуязычие украинцев -
лишь некоторые проявления этих сдвигов. Придя в Евразийское 
пространство как европейская общность, Украина, спустя три века, 
пытается войти в Европу как общность евразийская. 

Да, за века совместной жизни в общественном сознании 
украинцев и русских нагромоздился толстый пласт идеологических 
мифов. Да, многие факты нашей истории представлялись предвзято и в 
искаженном виде. Да, тезисы об изначальном и принципиальном 
главенстве Московского княжества как правопреемника Киевской 
Руси, имперская теория "Москва - третий Рим" требуют своего 
критического пересмотра, равно как и прочие мифы царского и 
советского периодов. Но это вовсе не отрицает того факта, что 
восстановление исторической истины (возможно ли такое вообще или 
всякая    истина    относительна?)     не    означает    автоматического 
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восстановления ментальных свойств и качеств украинцев, присущих им 
до союза с Россией. Мы уже неоднократно отмечали, что для смены 
этноментальных представлений должен пройти достаточно 
значительный период времени при условии постоянного 
воспитательно-идеологического воздействия на массовое сознание. 
Такой период прошел, и современная украинская нация совсем не та 
этническая общность, которой были украинцы до Переяславской Рады. 

Имперский, а затем советский период украинской истории не 
мог бесследно пройти для украинской ментальности. Этот момент, 
считает Н.Н.Слюсаревский, упорно не желают принимать во внимание 
выходцы из Западной Украины - он для них настолько же непонятен, 
насколько и неприемлем. Казалось бы, действительно, ни в какой 
Австро-Венгрии или довоенной Польше украинцы не страдали так, как 
их братья на Востоке: голодомор,  коллективизация,  
индустриализация... Но, с другой стороны, ни один народ не получал от 
империи и такой огромной психологической поддержки. Вспомним 
присказку, продолжает Слюсаревкий, - "в армейскую часть привезли 
новобранцев. Русский первым делом интересуется, где столовая, 
украинец - где сержантская школа. С очень глубоким подтекстом 
шутка. Если под "армейской частью" понимать СССР... то роль в нем 
украинцев просматривается неплохо" [7, 156-157]. 

Действительно, не только большой удельный вес украинцев 
среди сержантского и офицерского состава Советской армии - факт 
общеизвестный, но и огромное количество хозяйственных и партийных 
руководителей разных рангов, разбросанных по всем областям и 
странам бывшего Союза, свидетельствуют о высокой 
самоидентификации украинцев со всем советским народом. 

"Если оглянуться назад, Российская империя ведь и сложилась 
как великая держава лишь после того, как в нее вошла Украина. Мы 
говорим, и это правда, что наш народ принес туда культуру. Но главное 
- для развития империи требовался в огромных количествах 
высококачественный материал - украинцы стали этой "свежей 
кровью". Кстати, именно поэтому России трудно смириться с фактом 
независимости Украины... [7, 157-158] 

Парадоксально, но факт: чем страшнее были гонения, которым 
подвергся народ, тем большее значение в глазах отдельного человека 
приобретал фактор причастности. С точки зрения логики - абсурд 
какой-то, а на психологическом уровне абсолютно нормально. 
Вспомним историю: кем были самые ревностные служаки в империи? 
Не потомственные дворяне, а те, кому дворянство было пожаловано. 
Вот так и нам была "пожалована" империей, скажем так, унтер-
офицерская миссия. Есть интереснейшие человеческие свидетельства. 
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Скажем, наш соотечественник, живший в Узбекистане, пишет: "Я же 
был этим "великим народом", я же там фактически выполнял роль 
русского...". Наверное, это в какой-то мере лукавство - говорить, что 
мы только жертвы и "ніколи нікому нічого". Отчего же? Посмотрим 
правде в глаза: и на нас в значительной степени держалась империя, и 
мы вращали ее страшные маховики. Принадлежность к империи - одна 
из ценностей, коренящихся в массовом сознании по сей день. И чем 
дольше с этим психологическим феноменом не будут считаться 
национал-демократы, тем большее неприятие будут встречать у 
определенной части населения восточных регионов" [7, 81]. 

Очевидно, следует признать неприятный для идеологии 
социального реформирования факт значительной обусловленности 
украинской ментальности историческим периодом вхождения Украины 
в состав Российской империи, а затем СССР. Очень большая часть 
населения склонна отождествлять себя с "советским народом" и 
является носителем "советской ментальности". 

Итак, взвесим все "за" и "против". С одной стороны, мы имеем 
общие с западноевропейской цивилизацией корни и вплоть до XVII 
века развивались в общеевропейском контексте, что нашло отражение в 
ментальных созвучиях украинской и европейской мировоззренческих 
парадигм. С другой стороны, за последние 350 лет и в 
этноментальности украинцев, и в этноментальностях европейцев 
произошли коренные изменения, связанные с различными путями 
исторического развития. Мы больше не представляем с ними единой 
ментальной общности, зато у многих украинцев очень высокий уровень 
идентификации с событиями недавнего советского прошлого. 

"Современность требует новых форм мышления и поведения, но 
этого невозможно достичь моментально, - констатируется в Докладе 
"Национальная безопасность Украины. 1994-1996 гг.". - Это 
противоречие обусловливает определенную нестабильность 
человеческой психики и общественного сознания. В условиях 
переходного периода требуется воспринимать как должное наличие у 
широких слоев населения двойной или многослойной 
самоидентификации, когда личность недостаточно "отцентрована" по 
отношению к некоему стержню. Это приводит к значительным 
колебаниям общественных настроений то в сторону прогрессивных 
преобразований, то к ностальгии по прошлому. Эти процессы 
протекают как на уровне отдельного человека, так и на уровне 
общества. 

Следует отметить, что формирование стабильного и 
отцентрованного мировосприятия украинского гражданина не есть 
дело одного поколения. Много еще тех, кто склонен идентифицировать 
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себя как "советского человека" и не может соответствующе 
воспринимать новые реалии жизни. Эти люди требуют особого 
внимания со стороны государства, толерантного и взвешенного 
отношения к себе, так как это преимущественно лица пожилого 
возраста, ветераны войны и труда. Новое поколение демонстрирует 
более гибкое мышление и стремится получить надежные и стабильные 
ориентиры для построения собственного будущего" [8, 72]. 

Что же делать авторам социальных реформ с "подпорченной" 
украинской ментальностью? Спокойно ждать смены поколений с 
надеждой, что время расставит все по своим местам? Или активно 
"лечить ментальность" путем интенсивного идеологического 
воздействия? 

На наш взгляд, следует изначально четко определиться с 
конечной целью реформ. Если она предполагает все-таки 
переориентацию с Евразийского пространства на Европу, то всяческие 
попытки извечной борьбы между западниками и славянофилами, 
которые едва ли не со времен Петра I будоражат российскую 
общественную мысль, для Украины должны быть минимизированы. 
Здесь следует выработать эффективно действующий механизм 
налаживания национального согласия, который бы основывался на 
конструктивных действиях, отказавшись от логики постоянной 
конфронтации и взаимных обвинений типа "бандеровцы" и 
"сталинисты". Это сейчас начинают понимать с обеих сторон. "Нация 
неоднородна, - пишет Д.Кривенко. - Существенно обрусела на Востоке 
и Юге. И не горит огнем национализма. Донцов - выдающийся 
идеолог. Бандера - герой. Но Донцов состоялся, Бандера тоже. 
Политическая ситуация в мире значительно изменилась. Лютый 
национализм на грани зоологизма ведет к поражению, народ не 
склонен к крайностям. История может повториться как трагедия. 
Мировоззрение должно быть широким. А идеология - общей для 
абсолютного большинства. Перспективу имеют лишь патриотизм и 
национализм демократические. Все одностороннее ведет к раздору. Все 
силы народа должны объединиться против гибели" [9, 130-131]. 

Осознав данное положение, украинским идеологам необходимо 
четко определиться с самими "культивируемыми" свойствами. 
Наиболее очевидным "прорыночным" признаком нашей ментальности 
является упомянутый выше индивидуализм. Многие авторы склонны 
именно в нем усматривать гарант успеха рыночных преобразований и 
вестернизации украинской психики, ратуя за скорейшее искоренение 
"советского" коллективизма. 

На наш взгляд, такой подход был бы ошибочным и явно 
поспешным. "Зачем, скажите пожалуйста, воспитывать в нас то, что 
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есть отрицательного в англосаксонском менталитете? Ведь на Западе с 
эгоизмом, порождающим отчуждение, борются. Не сомневаюсь, в 
ментальности украинцев вполне достаточно индивидуализма для 
рыночных реформ. Другое дело, что хорошо бы направить его в 
конструктивное русло. Ведь не имея возможности толком реализовать 
свой индивидуализм в хозяйстве, других сферах жизни, которые были, 
скажем так, менее доступны, люди привыкли проявлять его в мелких 
склоках и противостояниях. Рыночные преобразования - это 
определенные механизмы инструментального диапазона, которым 
нельзя подчинять буквально все - жизнь, духовность. И, кстати, 
успешно воспользовались этими механизмами народы не 
англосаксонской ментальности - например, японцы или корейцы - не 
разрушили ни свои духовные ценности, ни коллективистские 
установки" [7, 179-180]. 

Таким образом, задача идеологического воздействия должна 
состоять в том, чтобы, опираясь на определенные узлы стабильности в 
менталитете украинской нации, создавать гибкие механизмы адаптации 
человека к изменяющимся условиям, давать им возможность 
раскрывать собственный творческий потенциал. Абсолютизация 
исторических частностей и гипертрофированное раздувание отдельных 
сторон украинского менталитета, часто поверхностных, не только не 
приведет к успеху, но и дискредитирует цели современных социальных 
реформ. 
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М.А. ЛЕПСКИЙ 

ПРОБЛЕМА СИСТЕМНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ЧЕЛОВЕКА 

Системное исследование человека базируется как на общей 
концепции системного анализа, так и на тех методологических 
основаниях, исходя из которых выявляются наиболее существенные 
черты человека. Общей концепции системного анализа посвящено 
большое количество монографий и статей. Многочисленные системные 
концепции, с одной стороны, показывают важнейшее 
методологическое значение понятия "система", с другой стороны, не 
позволяют связать воедино все эти направления в единую концепцию. 

Разработанность понятия "система" связывают с именами Л. фон 
Берталанфи, Р.Акофа, А.А.Раппопорта, В.Н.Садовского, А.И.Уемова, 
Ю.А.Урманцева, Б.С.Флейшмана, У.Р.Эшби, Л.Заде, М.Месаровича, 
Дж.Клира, В.А.Елисеева и многих других. 

Важным этапом, по мнению автора, в становлении понятия 
"система" является изучение его эволюции [1]. В комплексе 
исследований системного подхода отметим работу Е.Б.Агошковой и 
Б.В.Ахлибининского, в которой анализируются, прежде всего, 
теоретические основания системных исследований [2, 170-178]. 

В этом исследовании выделены три проблемы, охватывающие 
теоретические основы тех или иных понятий системы: 

- онтологические основания системных исследований объектов 
мира, системность как сущность мира; 

- гносеологические    основания    системных    исследований, 
системные принципы и установки теории познания; 

- методологические установления системного познания. 
Выявление наиболее общего в различных дефинициях системы 

приводит к пониманию того: что система - форма представления 
предмета научного познания. 

Е.Б.Агошкова и Б.В.Ахлибининский дают следующее 
гносеологическое определение системы: " Система S на объекте А 
относительно интегративного свойства (качества 1) есть совокупность 
таких элементов, находящихся в таких отношениях, которые 
порождают данное интегративное свойство" [2, 170-178]. 

Это определение можно принять по следующим причинам: 
во-первых, оно обладает определенной всеобщностью по 

отношению к различным дефинициям системы; 
во-вторых, данное гносеологическое определение включает 

онтологический аспект, использование понятия системы при 
исследовании "органического целого", "вещи" - рассматривается как 
этап выделения объекта познания (следующим эпистемологическим 
этапом    является    выделение    предмета    познания,    представление 
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которого дается в виде совокупности уравнений [3, 15], элементов или 
понятий); 

в-третьих, данное определение обладает таким 
методологическим качеством, как эвристичность. 

Недостатком данной концепции, по мнению автора, является 
неопределенность того, что может использоваться в качестве 
интегративного свойства, того, что является критерием использования 
какого-либо свойства в качестве интегративного. 

Возникает вопрос: все ли свойства, порожденные совокупностью 
элементов, в этих порождающих отношениях являются 
интегративными и могут использоваться в качестве таковых? Решение 
этого вопроса тесно связано с истинностью выделения порождающих 
отношений и элементов, из которых состоит объект. 

Критерием интегративности свойства является, прежде всего, 
его онтологичность, такая характеристика объекта, которая определяет 
его целостность. Утрата объектом этого интегративного свойства 
должна означать разрушение целостности объекта. 

Таким образом, интегративное свойство должно быть таким 
проявлением совокупности отношений элементов системы, которое 
детерминирует объект, обладая устойчивостью, повторяемостью, 
продолжительностью. 

При этом истинность избрания того или иного интегративного 
свойства в качестве системообразующего может быть проверена с 
помощью системных характеристик. Автор работы будет 
придерживаться системных характеристик, данных в "Философском 
энциклопедическом словаре". 

В нем выделены следующие основные системные 
характеристики: целостность, принципиальная несводимость свойств 
системы к сумме свойств составляющих ее элементов, и 
невыводимость из последних свойств целого, зависимость каждого от 
его части, функций - внутри целого; структурность - возможности 
описания системы через установление ее структуры, т.е. сети связей и 
отношений системы, обусловленность поведения системы не только 
поведением ее отдельных элементов, сколько свойствами ее структуры; 
взаимозависимость структуры и среды - система формирует и 
проявляет свои свойства в процессе взаимодействия со средой, являясь 
при этом ведущим активным компонентом взаимодействия; 
иерархичность -каждый компонент системы, в свою очередь, может 
рассматриваться как система, а последующая система представляет 
собой один из компонентов более широкой, глобальной системы; 
множественность описания каждой системы - в силу принципиальной 
сложности каждой системы ее адекватное познание требует построения 
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множества различных моделей, каждая из которых - лишь 
определенный аспект системы [4, 610-613]. 

Специфика системного исследования человека связана с 
определением специфики человека в целом. 

Человек является предметом изучения различных научных 
дисциплин. 

Поэтому центральным аспектом комплексного изучения 
является многогранность человека в отношении к миру, что 
предопределяет деление знания на отдельные фрагменты [5]. 

Н.М.Бережной отмечает то, что полиморфность человека как 
предмета междисциплинарного изучения динамична и включает в себя 
"дух времени", высвечивающий "болевые точки" проблемы, 
требующие первоочередного решения. Эти потребности общественного 
развития определяют идеал той или иной эпохи [6, 17]. 

Исторически обусловленная фрагментарность в  
междисциплинарном изучении человека, на наш взгляд, означает, с 
одной стороны, бессистемность интегративных, системообразующих 
свойств, с другой стороны, смешение уровней исследования человека. 

Мозаичность и скомпанованность антропологической концепции 
определена основанием, исходя из которого анализируются и 
синтезируются знания о человеке как тотальности. 

Определяющее влияние на выбор методологических оснований 
оказывает решение проблемы сущности человека, тождество и 
различие человеческого и животного миров. 

В решении вопроса о тождестве и различии человеческого и 
животного мира существует три основных подхода. 

Первый, биосоциальный подход акцентирует внимание на 
тождестве животного и человеческого мира, а их различия 
рассматриваются как видоспецифичные особенности поведения (Кууси 
П.) или как особые эпигенетические правила - психофизиологический 
комплекс полуинстинктивных, полусознательных побудительных 
импульсов, регулирующих поведение человека и определяющих 
категориальный аппарат мышления (М.Рьюз, Э.Уилсон) [7]. 

В этом подходе синтезированным является биологический 
аспект или физико-химико-биологический аспект, если берутся более 
широкие основания эволюции, а мозаичным остается социальный - все 
социальное выводится из биологического, и тем самым отрицается 
качественное своеобразие социального. 

При этом мозаично выделенные видоспецифичные особенности 
поведения возможно рассмотреть ретроспективным методом, без 
систематизации     их     между     собой.     Не     систематизированная 
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исследователями социальная сфера рассматривается как культура, что 
позволяет обходить многие спорные моменты. 

Так, например, при переходе к историческому анализу Кууси П. 
непоследователен, он не связывает видоспецифичные характеристики 
поведения человека с его историей, но оправданно опирается на 
марксистскую материалистическую концепцию и строит 
периодизацию, основываясь на эволюции средств производства. При 
этом теряется целостность научной концепции и целостность человека 
как объекта познания. 

Можно согласиться с аргументами Н.М. Бережного, 
определяющими недостатки биологизаторской концепции в целом. 

Во-первых, это факты, указывающие на то, что в процессе 
эволюции природы появлялись и исчезали различные виды, а человек, 
не претерпев заметных изменений в биологической организации, 
численно растет, совершенствуя свою социальную организацию. 

Во-вторых, представители эволюционной теории недооценивают 
обратного влияния общественной практики и современной науки на 
биологические механизмы поведения людей. 

В-третьих, не учитываются факты влияния социально-
исторических факторов на биологические изменения, экономического и 
социального положения на биологическое состояние людей [6, 24]. 

Другой, гуманитарно-социологический подход утверждает 
уникальность человеческого бытия в различии человеческого и 
животного миров, что возводится в ранг сущности человека. 

Биологическому в таких построениях отводится роль базового, 
предпосылочного, которое рассматривается фрагментарно. 

Так, в интегральном синтезе П.Сорокина социальное поведение 
основано на психофизических механизмах, а субъективные аспекты 
поведения - суть "переменные" величины. 

В качестве родовой модели любого социокультурного феномена 
П.Сорокин рассматривает "значимое взаимодействие двух или более 
индивидов". Под этим "взаимодействием понимается любое событие, с 
помощью которого один человек полуосязаемым путем влияет на 
действия или состояние ума другого. В отсутствие такого влияния 
(одностороннего или взаимного) невозможно никакое социокультурное 
явление" [8, 191-192]. 

В значимом взаимодействии выделяются три компонента: 
1) мыслящие,   действующие   и   реагирующие   люди,   являющиеся 

субъектами взаимодействия; 
2) значения,   ценности   и   нормы,   благодаря   которым   индивиды 

взаимодействуют, осознавая их и обмениваясь ими; 

245 



Культурологічний вісник Нижньої Наддніпрянщини 
3) открытые действия и материальные артефакты как двигатели или 

проводники, с помощью которых объективируются и 
социализируются нематериальные значения, ценности и нормы. 

Личность как субъект взаимодействия входит составной частью 
в социальную триаду.  Общество (как совокупность 
взаимодействующих индивидов с его социокультурными отношениями 
и процессами) и культура (как совокупность значений, ценностей, 
норм, которыми владеют взаимодействующие лица, и совокупность 
носителей, которые объективируют, социализируют и раскрывают эти 
значения) [8, 218-219]. 

Можно отметить то, что при всей скомпанованности 
социологической концепции П.Сорокина, констатация базовости 
биологического является недостаточной, потому что биологические 
аспекты мозаично, бессистемно вторгаются в исследование в виде 
первичных инстинктов (пищеварительного, сексуального, безопасности 
и других) или в виде открытых действий и проводников 
(экстрасенсорных, сенсорных, материальных объектов, физических, 
химических и биологических процессов и сил). 

Значимое взаимодействие можно отнести и к некоторым 
высокоорганизованным видам животных, которые обладают 
элементами инстинктивной трудовой деятельности, изготавливая 
орудия труда для непосредственной жизнедеятельности индивида. При 
этом информация от одной особи к другой передается символически -
звуковыми, пантомимическими и другими природными качествами. 

Такие явления, как социальная мобильность и социальная 
стратификация, этологи наблюдают и у животных. 

Исходя из изложенных фактов, приходится признать отсутствие 
разграничения и соединения биологического и социального. 

Изучение уникальности человеческого бытия как специфически 
человеческого способа жизнедеятельности дает большие возможности 
в изучении социального. Такими возможностями, по мнению автора, 
обладает марксистская концепция социально-деятельностной сущности 
человека. 

Базовым понятием этой концепции является труд, который 
определяется как "процесс, в котором человек своей собственной 
деятельностью опосредует, регулирует и контролирует обмен веществ 
между собой и природой" [9, 188]. 

Труд включает в себя деятельность, предмет труда, средства 
труда и результат труда. Труд определяет, с одной стороны, 
преобразовательное отношение к природе, с другой стороны, 
общественный характер отношений между людьми по поводу условий 
процесса и результата трудового отношения к природе. 
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Но если классиков марксизма интересовало решение проблемы 

происхождения и выявления социального и родового, то проблема 
биосоциальной сущности человека была поставлена наукой двадцатого 
века. 

Н.М.Бережной предлагает следующее решение соединения 
деятельностной концепции социальной сущности человека с его 
биологическим началом. 

Биологическое он рассматривает с помощью понятия "природа 
человека", определяя ее как "физическую силу, здоровье, сексуальные 
и другие естественные потребности, генетически - наследованные 
задатки". А соединение биологического и социального (как интеграция 
обществознания и естествознания в исследовании человека) 
Н.М.Бережной осуществляет с помощью вовлечения в социальное 
познание понятия "человеческий фактор". "В отличие от субъективного 
фактора, ведущей и едва ли не единственной стороной которого 
является сознательная целеполагающая деятельность людей при 
полной элиминации природных начал в человеке, человеческий фактор 
- это  не только сознательная  деятельность,  но  и  носитель  этой 
деятельности - живой телесный индивид. Наряду с субъективным, 
человеческий фактор содержит в себе и нечто объективное - пол, 
возраст, физическую силу, состояние здоровья" [6, 25]. 

На наш взгляд, выделение в человеческом факторе только 
сознательной деятельности и ее носителя - живого телесного индивида 
- не оправдано из-за расплывчатости основания такого разделения. 
Деятельность как определенное активное отношение к окружающему 
миру  находится  в  диалектическом  противоречии  с  неосознанным 
поведением, гносеологической границей понятий является наличие или 
отсутствие целеполагания. 

При этом отношение к окружающему миру характеризуется не 
только активностью, но и пассивностью. Пассивность как понятие 
употребляется в значении бездеятельного поведения, то есть снижения 
активности, или в противоречии активность/пассивность, в котором 
пассивность является восстановлением активности, отдыхом, или 
инертностью, бездельем в решении проблем. Одним из различий 
человеческого мира от животного является то, что человек способен 
ставить отдых в качестве цели. Иными словами, возможно разделение 
пассивности, если так можно выразиться, на целеполагающую, 
социальную и биологическую. 

Таким образом, необходимо рассматривать не только 
социальные, но и биологические отношения человека к миру, и только 
тогда возможно разделение на отношения/носитель или 
отношения/система. 
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Интегративные свойства, закрепленные понятиями "социальные 

отношения", "биологические отношения", "живой телесный индивид", 
способны быть самостоятельным предметом исследования, отражать ту 
или иную взаимосвязь между собой, формировать различные системы -
систему социальных отношений, систему биологических отношений, 
индивида как систему. 

Социальную сторону индивида отражают понятия "субъект", 
"личность". На этом вопросе остановимся несколько позже. 
Естественно, носителем биологических и социальных отношений 
является не только индивид, но и группа, семья, нация и другие уровни 
человеческого фактора. Такая классификация уровней человеческого 
фактора имеет право на существование, так как каждое понятие может 
стать предметом системного исследования. В данном случае 
происходит не онтологизация, а гносеологическая классификация. Эта 
классификация осуществляется не в срезе эмпирическое/теоретическое, 
который, несомненно, должен присутствовать в системном 
исследовании, а исходя из масштабности, более высокого уровня 
задействованных социальных сил. 

Подход Н.М.Бережного можно встретить и в учебной 
литературе, например, в синтетической характеристике человека, 
сформулированной А.А.Радугиным [10, 216]. 

Осуществленный анализ позволяет также утверждать, что не 
следует исключать из биосоциальной сущности человека 
недеятельностный, пассивный способ жизни, определяя его как не 
основной. Это вовсе не значит возведение пассивности в ранг 
центрального качества сущности человека, но означает, что без 
изучения пассивности человека знание его сущности будет не полным. 

Исследование биосоциальной сущности человека возможно при 
изучении диалектических противоречий субъект/объект, 
личность/индивид, активность/пассивность, деятельность/поведение. 

Такой подход способствует решению проблемы природы 
человека. Понятие "природа человека" отражает, прежде всего, 
гносеологическую попытку определить онтологические черты 
человека. Онтологические черты рассматриваются как естественные, 
отход от этих черт воспринимается как патология. Стоящие на этой 
позиции исследователи обретают устойчивый фундамент разделения на 
человеческие и не человеческие проявления. Последние выражены в 
этимологии слов "недочеловек", "нелюдь" и тому подобное. 

Такой подход, хочется верить, отходит в прошлое. 
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Ю.В. ЮХИМИК 
ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ КАК НЕОБХОДИМОЕ 
УСЛОВИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ОБРАЗНОСТИ 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ИСКУССТВА 

Формирование вторичного исполнительского художественного 
образа, основу которого составляют особые ассоциативно-
художественные представления, является результатом процесса 
исполнительской интерпретации - особой эмоционально-
интеллектуальной трактовки продукта первичной художественной 
деятельности в творчестве исполнителя. Интерпретация является 
центральным понятием эстетики исполнительского искусства. В 
системе исполнительской деятельности художественная интерпретация 
охватывает три основных явления: 1) протекающий в сознании артиста 
процесс построения собственной исполнительской образной 
концепции; 2) особый комплекс действий исполнителя, направленных 
на ее реализацию; 3) саму "овеществленную" исполнительскую 
трактовку, "опредмеченную" в самом художественном продукте. 

Процесс создания собственной художественно-образной 
концепции произведения реализуется в формировании системы 
ассоциативных представлений исполнителя. Автор - композитор, 
драматург, сценарист, хореограф - синтезирует свои впечатления от 
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определенных сторон действительности. Разрозненные и случайные ее 
черты он слагает в определенные цельные образы, воплощая их в 
звуках, движениях, вкладывая в них слова, передающие их сущность. 
Эти художественные результаты, плоды художественных исканий 
автора, зафиксированные на бумаге, передаются исполнителю, в 
деятельности которого происходит обратный процесс: созданный 
автором синтез подвергается тщательному художественному анализу. 
Смысл каждого слова, фразы, движения, музыкального построения 
ассоциативно связывается с соответствующим элементом прошлого 
жизненного и художественного опыта режиссера, дирижера, актера, 
музыканта, вызывая и ассоциативные воспоминания об испытанных в 
связи с тем или иным пережитым явлением, ситуацией ощущениях, 
чувствах, об особенностях своего или чужого поведения в аналогичных 
обстоятельствах и т.д. Все эти ассоциативно вызванные мыслью и 
сознательно воссозданные ощущения и чувства в конечном итоге 
формирования художественного исполнительского образа предстают 
не в виде хаотического нагромождения, а логично вписываются в 
общую, целостную художественно-исполнительскую концепцию. 

В формировании исполнительского художественного образа в 
рамках процесса интерпретации воплощается общая закономерность 
диалектики объективного и субъективного. Познание и воплощение 
объективной действительности (в данном случае - объективно 
существующего произведения искусства) здесь, как и в авторском 
творчестве, происходит также в субъективной форме, обусловленной 
восприятием и последующим творческим воспроизведением, 
характерными для данной личности исполнителя. "...Актер есть 
художник, следовательно, творит свободно; но, вместе с тем... он 
зависит от драматургического поэта. Эта свобода и зависимость, 
связанные между собой неразрывно, не только естественны, но и 
необходимы: только через это соединение двух крайностей актер 
может быть велик" [1, 143], а, добавим, воплощенный им 
художественный образ - максимально соответствовать авторскому 
замыслу. В общем виде это соединение можно определить как такое 
субъективное прочтение произведения, при котором сохраняется то 
объективное, что и определяет его дух, его существо. Границы же 
творческой свободы исполнителя кончаются там, где начинается 
искажение общезначимого - объективного, главного в содержании и 
форме данного произведения. Зафиксированный автором первичный 
художественный образ - объективный факт. Исполнитель преломляет 
его в своем сознании соответственно с возникающими у него в этом 
процессе ассоциативными связями, актуализирующими определенные 
эмоциональные состояния, способствующими конкретизации образа с 
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помощью множества художественных деталей, нюансов и т.п. Все эти 
черты субъективного отношения к воплощаемому образу у подлинного 
артиста-исполнителя органически сочетаются со стремлением раскрыть 
авторский замысел. Прогрессивным исполнителям в равной мере 
чужды как субъективистская интерпретация произведения, граничащая 
с произволом, основанная исключительно на воплощении собственных, 
самых разнообразных ассоциативных представлений (в этом случае 
авторский текст рассматривается исключительно как повод для 
возникновения потока личных, индивидуальных ассоциаций 
исполнителя, приобретающих самодовлеющее значение), так и 
формально-объективистское прочтение текста, лишенное творческого 
начала, при котором исполнение превращается в некий механически-
обезличенный акт. В искусстве широко известны печальные 
результаты, к которым приводили попытки абсолютизации как 
первого, так и второго. К примеру, музыкальная алеаторика, 
основывающаяся на предоставлении неограниченной свободы 
исполнителю и сводившая до минимума роль автора, напрямую вела к 
полному разрушению объективной основы художественного образа, 
который становился формой воплощения полнейшего ассоциативно-
исполнительского произвола, совершенно различной у разных 
исполнителей. Абсолютизация же объективной стороны 
художественного образа привела в исполнительском искусстве к 
острой необходимости осмысления проблемы активного постижения 
исполнителем образной структуры произведения, введения в действие 
богатого арсенала ассоциативных связей, разумно ограниченного 
сущностью авторского замысла. Так, для элитарной музыкально-
эстетической мысли 20-30-х годов было характерно стремление 
всемерно "объективизировать" сущность исполнительского процесса; 
исполнитель же призывался лишь к возможно более точному 
следованию авторским указаниям. Следствием этого явился 
своеобразный психологический исполнительский "нейтралитет", что 
отнюдь не способствовало достижению подлинно художественных 
результатов. "Опасность для исполнительства ныне... в голом 
"функционировании", подобном процессам организации и управления; 
в процедурах, которые при всей их деловитости не позволяют передать 
суть произведения, а стремятся к его обузданию и в итоге губят его 
[2,76]. 

Предпосылкой же как сохранения объективной основы, так и 
субъективного воссоздания и обогащения собственным пониманием 
образной структуры интерпретируемого произведения, становится 
исполнительская расшифровка знаковой основы текста 
художественного    произведения,    как    можно    более    адекватная 
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авторскому замыслу. В этом процессе активно участвуют различные 
механизмы психики исполнителя: память, воображение, представления. 

Остановимся подробнее на процессе ассоциативного 
формирования представлений как основы воссоздания и конкретизации 
образной сферы в творчестве исполнителя. Именно в них преломляется 
и через их посредство закрепляется в сознании исполнителя (как и 
реципиента) содержательно-смысловая сторона художественного 
произведения. Общей закономерностью в их работе является факт 
замыкания, соединения раздражений, возникающих в различных 
пунктах головного мозга, что и образует основу возникновения 
многообразных ассоциативных связей между различными 
психическими образованиями. Чем большее количество связей может 
быть оживлено в процессе формирования представлений, тем 
обширнее будет их комплекс, тем богаче и содержательнее будут 
возникающие в этом процессе субъективные образы. 

Вопрос ассоциативного формирования представлений занимает 
особое место, так как проблема активного постижения исполнителем 
образной структуры интерпретируемого произведения на современном 
этапе исполнительского искусства и развития художественной 
практики в целом выдвигается в число особо актуальных. Это, прежде 
всего, относится к музыке. Так, к примеру, в формировании образно-
художественных представлений исполнителя-музыканта принимают 
участие, в первую очередь, конкретно-звуковые музыкальные 
представления, то есть ассоциативно возникающие представления 
звуковых феноменов, включенных в музыкальную структуру на основе 
зрительного восприятия обозначающих их нотных знаков. 
Существование такого рода первичных представлений является 
необходимой предпосылкой для успешной работы исполнителя. 
Подобные представления еще лишены каких-либо внемузыкальных 
ассоциаций, однако являются одним из важнейших качеств образно-
художественного мышления музыканта-исполнителя. Лишь на основе 
подобного рода представлений возможно "внутреннее слышание" и 
ассоциативное постижение смысловой стороны воображаемых 
звуковых структур, зафиксированных в нотной записи в виде 
определенных знаков. 

Следующий уровень образно-художественных представлений 
исполнителя-музыканта образуют те из них, которые, будучи 
связанными с музыкой, все же выходят за рамки чисто звуковых 
феноменов. Эти представления обычно называют "внемузыкальными", 
однако их причастность к сфере музыкально-образного мышления 
очевидна. Здесь имеются в виду представления, возникающие во время 
вначале мысленного, а затем и реального собственного или чужого 
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исполнения музыки, играющие особую роль в художественном 
осмыслении музыкального произведения и представляющие собой 
ассоциатив-ную связь между определенным построением, динамикой, 
фактурой, особенностями развертывания музыкальных структур и 
соответствующими им эмоциональными состояниями, мыслями, 
воспоминаниями, возникающими на основе прошлого опыта. 

При анализе ассоциативных музыкальных представлений можно 
различить в них две основные группы. Первую составляют 
ассоциативные представления, носящие конкретно-чувственный 
характер (слуховые, зрительные, осязательные, обонятельные и т.д.), 
вторую - эмоциональные ассоциативные представления, 
конкретизирующиеся понятиями общеэмоциональных категорий. 
Взаимозависимость указанных групп детерминирована особым 
специфическим характером музыкальной образности, с наибольшей 
определенностью выявляющейся в эмоциональной сфере. Именно этим 
обусловлено и то обстоятельство, что для музыканта-исполнителя 
основной творческой задачей является воссоздание 
"запрограммированного" в произведении эмоционального состояния. 
Исполнительское творчество осуществляется через раскрытие в 
процессе исполнения эмоционального представления о существе 
исполняемой музыки. Именно эмоциональные представления, 
возникающие в результате актуализации эмоциональных и предметно-
эмоциональных ассоциаций, становятся одним из ведущих элементов 
художественно-образного мышления исполнителя. Эмоциональные 
представления возникают как непосредственная реакция на конкретно-
эмоциональный музыкальный образ. Стимулятором же и 
подкрепителем их может явиться ассоциативная эмоциональность на 
первичном, биологическом уровне. Конкретно-звуковые и конкретно-
чувственные ассоциативные представления синтезируются с 
эмоциональными представлениями, результатом чего является 
возникновение сложных целостных музыкальных образов. 

Ассоциативные представления, возникающие в результате 
постижения объективной основы произведения, соединяясь с 
собственными "внемузыкальными" актуализированными ассоциациями 
исполнителя, являющимися реакцией на исполняемое произведение, 
его идею, образный строй и результатом эстетико-художественной 
оценки произведения исполнителем, соотнесения с предыдущим 
жизненным и художественным опытом, дают в итоге идеальный 
исполнительский образ, который требует своего материального 
воплощения с помощью специфических исполнительских средств. Эта 
практическая, техническая сторона исполнительства способствует 
уточнению, конкретизации сформированного таким образом общего 
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художественного замысла исполнителя, так как в связи с 
подключением моторики у него возникают и актуализируются новые 
ассоциативные связи. Кроме того, идеальное формирование 
вторичного, исполнительского образа еще не означает полного 
освоения произведения исполнителем. Полнота же освоения авторского 
произведения достигается лишь при условии единства идейного, 
смыслового, эмоционального и - обязательно - технического 
овладения им. Эти элементы вторичного творчества неразрывно 
связаны между собой, хотя в отдельные моменты работы исполнителя 
над произведением те или иные из них могут преобладать: так, в 
словесных исполнительских искусствах идейно-смысловое освоение 
ведет к эмоциональному, в музыкальном - наоборот - эмоциональное 
становится предпосылкой идейно-смыслового, но в любом случае эти 
два элемента предшествуют техническому овладению произведением -
то есть оформлению возникших у исполнителя ассоциативных 
представлений в языке определенного вида искусства, нахождению 
исполнительских средств адекватного их воплощения. Бездумное же и 
безэмоциональное, механическое использование средств и приемов 
ведет к абсолютизации исполнительских штампов, уничтожению 
самого творческого характера исполнительства. Во избежание этого, 
отмечал Вл.И. Немирович-Данченко, исполнители "...должны 
использовать не внешние краски, а ту мысль, переживания, которые 
возбудили эти краски в первый раз. Стало быть, фантазия, мысль, 
подсказанная актером его нервам, обращалась именно к 
психологическому источнику этого художественного выражения, а не 
просто к внешнему выражению" [3, 467]. 

Этот заключительный этап вторичного творчества при всей его 
близости к аналогичному этапу авторского творческого процесса 
содержит в себе и специфические, особенные черты. Цель 
заключительного этапа авторского творчества состоит в переводе 
идеального образа в систему знаковых образований, причем и в рамках 
авторского творчества этот процесс отличается характером конечного 
результата в зависимости от вида искусства. Если в неисполнительских 
видах знаковая система создается самим автором непосредственно с 
помощью выразительных средств, свойственных определенному языку 
искусства (избранный пластический материал, объемность в 
скульптуре; цветовая палитра, перспектива, линейное оформление в 
живописи и т.д.), то в исполнительских видах авторский образ 
"шифруется" автором лишь в графических знаках, зафиксированных на 
бумаге (слова, ноты, графика движений и т.д.) и требующих 
вторичного адекватного перевода в качественно новые чувственные 
знаковые образования средствами того или иного языка искусства. 
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Этот вторичный перевод и составляет сущность заключительного этапа 
исполнительского процесса. Причем следует еще раз подчеркнуть, что 
подобный адекватный перевод возможен лишь на основе максимально 
четких, осмысленных ассоциативно-образных представлений 
исполнителя, сформированных на предыдущих этапах, и при 
необходимом наличии определенного технического арсенала 
исполнительских выразительных средств, призванных эти 
представления материализовать. Точность и быстрота отбора этих 
средств находится в прямой зависимости от широты ассоциативных 
связей между малейшими нюансами передаваемого эмоционального 
состояния и теми тончайшими движениями либо звукоизвлечениями, 
которые в наибольшей степени им соответствуют. Подобные связи 
также можно отнести к разряду особых художественных ассоциаций, 
складывающихся и совершенствующихся в процессе художественно-
исполнительской практики. Поэтому так важно для исполнительских 
видов искусства достижение гармонии между уровнем ассоциативно-
образного мышления и уровнем технической оснащенности 
исполнителя. 

Одним из важнейших путей достижения такого гармонического 
единства оказывается умение исполнителя сознательно активизировать 
разнообразные ассоциативные связи. Говоря об особенностях 
актерской игры, Вл.И.Немирович-Данченко подчеркивал, что главное в 
ней - не механическое воспроизведение слов; актер должен играть, 
"...сосредоточивая все внимание на том, что лежит за этими словами 
или, вернее сказать, в подкладке этих слов, на самих переживаниях, 
соответствующей им мимике и интонации той или иной реплики" [3, 
375]. Интересным примером практической разработки этого положения 
стала ассоциативная теория "манков" - элементов, возбуждающих 
эмоциональную память актера и являющихся начальными звеньями 
обширных ассоциативных цепей, созданная К.С.Станиславским. 

Внутренние, находящиеся в сфере нашей мысли и воображения, 
и внешние, располагающиеся в окружающей нас обстановке, "манки" 
влияют на эмоциональную память, чувственную сферу человека. Актер 
же должен научиться сознательно пользоваться своей эмоциональной 
памятью, находя с помощью "манков" в предлагаемых сценических 
обстоятельствах чувствования, аналогичные пережитым ранее. Нужно 
уметь в каждом вызванном воспоминании схватывать самую сущность 
сопутствующих ему переживаний, обобщать и переводить их на 
качественно новый уровень, перенося в более или менее аналогичные 
предлагаемые сценичные обстоятельства. Чувство, ум, воля -
"двигатели нашей психической жизни" (К.С.Станиславский) -
являются, в свою очередь, "манками" друг для друга, действуя вместе, 
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одновременно, в тесной взаимозависимости (так, размышляя, 
вовлекаем в творчество и волю, и чувство; представление о чем-то 
естественно вызывает суждение о нем и определенное к нему 
эмоциональное отношение и т.д.): "Стоило нам увидеть внутренним 
взором знакомую обстановку, почувствовать ее настроение, и тотчас же 
в нас ожили знакомые мысли, связанные с местом действия. От мыслей 
родилось чувство и переживание, а за ними и внутренние позывы к 
действию" [4, 83]. 

Вполне естественно, что чем больше подобных "манков", 
включающих работу различных сфер не только исполнительской, но и 
авторской, и воспринимающей ассоциативности, тем выше будет 
художественный результат, "чем большим количеством различных 
отправных точек располагает человек, тем богаче, многосторонней, 
гибче его мышление, тем больше у него возможностей для свежего, 
нового подхода к проблеме, выходящего за пределы того, что 
непосредственно диктуется данной проблемной ситуацией" [5, 38-39]. 

В целом же очевидно, что в гносеологическом плане неверно 
рассматривать идеальную сферу творческой деятельности исполнителя 
вне связи с ее практической стороной. Чувство, мысль и действие -
непременные участники построения художественного образа; их 
единство основано на сложном диалектическом взаимоотношении. К 
желаемому результату исполнитель приближается не только 
посредством мышления, чувства, воображения, но и с помощью 
активной поисковой деятельности, опираясь на физические, 
двигательные действия. Причем не только выбор технических средств 
зависит от художественного замысла, но и сам замысел уточняется и 
конкретизируется в значительной степени под воздействием техники. 
Кульминацией же исполнительского - как и любого другого 
художественного творчества - является превращение замысла в 
реальность, конкретно существующее явление. Сфера реализации 
образа не ограничивается формально-объективирующей функцией. Это 
не просто механический перевод идеальных образов в материальную 
плоть, а сложный творческий процесс, в ходе которого продолжается 
работа по корректировке, уточнению, конкретизации исполнительского 
замысла. При этом качественном переходе идеальной модели в 
материальное состояние она непременно приобретает новые, 
отсутствующие в идеальном варианте черты. "Поймать", 
объективировать тончайшие подробности художественного образа, его 
новые качества помогает творчески осмысливаемое восприятие 
художником своего исполнения, которое в целом направляется и 
корректируется общим целостным представлением о произведении. 
Таким образом осуществляется важнейшая задача,  стоящая  перед 
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исполнителем - выбор единственно верного сочетания тех бесконечно 
малых моментов, из которых слагается произведение искусства. 
Воплощение исполнительского замысла в широком смысле 
представляет собой довольно длительный процесс, состоящий из двух 
составных частей: постепенного осуществления его "опредмечивания" 
в ходе репетиционной работы и сконцентрированной художественной 
демонстрации результатов этой работы в акте публичного выступления 
либо спектакля. 

Процесс интерпретации может состоять из большего или 
меньшего числа циклов, каждый из которых завершается публичным 
выступлением. Каждый новый цикл уточняет, обогащает 
исполнительскую интерпретацию, причем этот процесс может 
продолжаться все то время, в течение которого произведение находится 
в репертуаре артиста. Необратимый характер выступления, 
невозможность "переиграть" неудавшееся место предъявляет особые 
требования к предшествующему репетиционному периоду, в процессе 
которого решающая роль отводится конструктивной, уточняющей, 
конкретизирующей роли ассоциативности исполнителя. Рассмотрим в 
общих чертах процесс перевода сформированного художественного 
образа на язык исполнительского музыкального искусства. 

В сознании интерпретатора воспроизводится представление об 
одном из элементов пьесы - своеобразном ее микрообразе, 
воплощающем определенное содержание. Исполнитель "внутренне" 
представляет, каким должен быть реально-чувственный результат - 
звуковой, двигательный, интонационный и т.д. Вместе с тем, он 
хорошо знает, какие конкретные двигательные операции для его 
достижения необходимо совершить. Иными словами, у него имеется 
закрепленная ранее художественная ассоциация определенного вида. В 
результате действий исполненный фрагмент отражается в сознании и 
сравнивается с первичным представлением. Соответствие, 
констатируемое сознанием, свидетельствует об актуализации именно 
необходимой ассоциативной связи, которая в результате повторения в 
новых условиях еще больше закрепляется и уточняется. 

Рассмотрим второй вариант, при котором подобная ассоциация 
отсутствует, в силу, допустим, полной новизны музыкального 
представления. При этом выработка необходимой ассоциативной связи 
будет происходить в процессе актуализации сходных, близких по 
качественному составу. Лишь таким путем, с помощью постоянного 
сопоставления возникающих подобным образом художественного 
результата с имеющимся идеальным представлением при итоговом их 
совпадении возникает и закрепляется необходимая для воплощения 
данного микрообраза художественная ассоциативная связь. Возможен, 
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однако, случай, когда из-за отсутствия области сходных ассоциаций 
желаемый результат не достигается. В этом случае, гораздо более 
типичном для начинающих исполнителей, возможны для выхода -
показ технического приема педагогом (однако здесь существует 
опасность механического, бездумного повторения) и формирование 
необходимой связи путем копирования и дальнейшего многократного 
повторения с обязательным соотнесением ее с воплощаемым 
художественным образом; либо корректировка художественного 
представления, приводящая нередко к реорганизации всего замысла. 
Актуализация существующих и выработка новых художественных 
ассоциаций, хранимых далее в памяти исполнителя, способствует в 
конечном итоге полному переводу на язык искусства целостного 
исполнительского замысла произведения искусства, что 
свидетельствует о готовности исполнителя к публичному 
выступлению. 

Особенности ассоциативности в процессе интерпретации зависят 
и от условий ее функционирования в различных по характеру сольном 
и групповом исполнительстве. В сольном исполнительстве (солист-
музыкант, актер-чтец) наблюдаем органичное единство, 
согласованность и взаимодействие ассоциативности на различных 
этапах работы с произведением. В групповом исполнительстве 
функции по реализации целей каждого из этапов возложены на разных 
исполнителей. Прежде всего, подобный тип исполнительства 
предполагает наличие центральной, направляющей фигуры всего 
исполнительского процесса - дирижера, режиссера, в сознании 
которых происходит оформление художественной концепции и 
целостного художественного образа всего произведения, намечаются 
основные направления его развития и воплощения. Роль отдельных 
исполнителей в коллективе заключается в нахождении наиболее 
адекватных исполнительских средств реализации предлагаемого 
готового художественного замысла. Актуализация ассоциативности 
оркестрантов, актеров проходит в русле целостного режиссерского, 
дирижерского плана. Ассоциативность отдельного исполнителя при 
этом призвана в основном уточнять и конкретизировать идеальный 
режиссерский или дирижерский образ. При этом специфика вида 
искусства влияет на степень свободы ассоциативности 
художественного мышления и выбора средств воплощения: она, к 
примеру, неизмеримо выше у драматических актеров по сравнению с 
музыкантами оркестра, в деятельности которых необходимо 
максимально точное следование характеру, логике развития 
воплощаемого образа, интерпретируемого дирижером. Здесь также 
желательна  наибольшая  степень  совпадения  между  ассоциативно 
258 

Культурологічний вісник Нижньої Наддніпрянщини 
находимыми и применяемыми средствами у различных музыкантов, 
особенно в рамках одной инструментальной группы, а ассоциативно 
формируемый в сознании отдельного оркестранта образ должен быть 
максимально скорректированным с дирижерским замыслом. В 
противном случае оркестровое исполнение рискует превратиться в хаос 
разнохарактерных, разнотемповых и т.п. звучаний. 

Восприятие публичного исполнения сопровождается 
актуализацией как у исполнителя, так и у публики особой гаммы 
ассоциаций, вызываемых самим характером, обстановкой, условиями 
этого процесса. Музыка известна, к примеру, как воспринимаемое 
слухом искусство звуков. Однако при концертном исполнении 
музыкальных произведений толчком для возбуждения различных 
ассоциативных цепей становится зрительное восприятие исполнителя 
на эстраде. И.Стравинский замечал по этому поводу: "Зрительное 
восприятие жеста и всех движений тела, из которых возникает музыка, 
совершенно необходимо, чтобы охватить эту музыку во всей полноте... 
Музыка требует определенного способа внешнего выражения для того, 
чтобы слушатель мог ее воспринять" [6, 122]. Не менее важно и 
обратное воздействие слушателей на исполнителя. Настоящее 
исполнение - всегда сотворчество исполнителя и аудитории, 
своеобразный диалог между ними. Оценка публикой исполнения 
выражается в аплодисментах после окончания исполнения, однако 
сотворческая роль аудитории очень велика и в самом процессе 
звучания музыки (как, впрочем, и в других исполнительских 
искусствах). Одаренный исполнитель все время находится в теснейшем 
контакте со своей аудиторией, чутко ощущает ее реакцию на каждую 
фразу, паузу, мгновенно отзывается на малейшие оттенки в этой 
реакции. В зависимости от состояния аудитории исполнитель 
регулирует свою интерпретацию, перераспределяет некоторые 
акценты, подчеркивает одни стороны и затушевывает другие. 
"Зрительный зал и идущие от него на подмостки струи чувства 
шлифуют образ неустанно, постоянно",- отмечал Ф.И.Шаляпин [7, 
305]. Несомненно, что самую активную роль в этом играет 
ассоциативность исполнителя, ослабление одних и усиление других 
связей между мыслями, чувствами, художественными 
представлениями, волевыми и двигательными актами. Удельный вес 
продуктивной деятельности интерпретатора в процессах формирования 
ассоциативных представлений и дальнейших их воплощений 
увеличивается при включении в репертуар произведений, хорошо 
знакомых публике. В этом случае исполнитель вынужден "бороться" с 
подобной предсказуемостью именно с помощью особой 
разносторонности и многогранности передаваемого образа, способного, 
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в   свою   очередь,   наиболее   эффективно   актуализировать   новые, 
нешаблонные ассоциативные связи воспринимающих. 

Творчество исполнителя, таким образом, не просто 
воспроизводит результаты, но является своеобразным необходимым 
продолжением творчества автора, так как сущность его, как уже было 
сказано, состоит в особом воссоздании "первичного" произведения. 
Основу вторичного, исполнительского творчества, составляют 
художественные образы, созданные автором произведения искусства. 
"Художественное исполнение, - пишет Г.Коган, - не "исполнение" в 
смысле простого выполнения, репродуцирования, воспроизведения 
подобного граммофонной пластинке, а то же творчество, но в отличие 
от так называемого первичного творчества имеющее прочные, 
неизменяющиеся, постоянные опорные пункты для частично 
возобновления, а частично рождения заново ассоциаций" [8, 243]. При 
первом знакомстве публики с результатом творчества исполнителя, 
просмотре создается впечатление, что мы имеем дело с самим 
произведением, то есть продукт исполнительской деятельности 
идентифицирован для воспринимающего с продуктом первичной 
художественной деятельности. И лишь при многократных встречах с 
ним в разное время и в разных исполнительских вариантах становится 
ясным, что любое исполнение есть всегда новое произведение 
исполнительского искусства, новая конкретизация его художественной 
идеи, новый вариант ее проявления как целостности. Потому каждое 
произведение исполнительского искусства как продукт конкретной 
художественной деятельности реально существует лишь в 
единственном числе и представляет собой, как и продукт первичного 
творчества, абсолютно уникальное художественное явление. 
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А.Г. ВОЛКОВ 

ВЛИЯНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОГО ТЕКСТА НА ПРОЦЕСС 
СОЦИАЛЬНОЙ КОНСОЛИДАЦИИ 

Использование языка в политической практике связано с тем, 
что он является инструментом возникновения социальных 
объединений, что позволяет выделить социативную функцию языка. 

Социативная функция языка предполагает, что "владение языком 
позволяет человеку почувствовать себя членом определенной 
социальной группы, общества в целом" [7, 11]. Соответственно, 
социативная значимость текста связана с тем, что использование текста 
в социальной практике обуславливает причастность индивидуума к 
конкретному социальному сообществу, а также к институту власти. То 
есть текст, обладающий социативной значимостью, способствует 
возникновению и стабилизации определенных социальных сообществ. 

Выяснение социативной значимости включает в себя выделение 
таких свойств текста, которые являются причиной возникновения 
политических организаций. Сформулируем общее определение 
возникновения социативной значимости политического текста: участие 
в деятельности некоторого политического сообщества реализуется 
посредством признания достоверности определенного политического 
текста, в результате индивид определяет себя причастным к 
определенной политической силе, движению, партии, социальной 
группе, "фронту" и прочим социально-политическим образованиям. 
Другими словами, он оценивает как "правильные" политические 
решения, оценки, мнения, действия данного политического сообщества 
и действует сообразно им. 

Для того, чтобы изучить проявления социативной значимости 
политического текста со стороны причастности индивида к 
определенному социальному сообществу, необходимо выделить 
основные предпосылки ее возникновения. Главнейшая из них связана с 
природой понимания. В этой связи весьма актуальным становится 
трактовка Ф.Шлейермахера: "Понимание, (...) конституируется 
наличием двух моментов: моментом общности, близости по духу и 
мыслям между двумя говорящими и моментом известного различия, 
"чужеродности" между ними" [2, 63]. "Близость по духу" становится 
предпосылкой для выделения текста, который используется для 
определения своих социальных позиций. Шлейермахеровский проект 
герменевтики был связан с требованием "проникнуть" в мир личности, 
отсюда такое важное значение он придавал психологической 
интерпретации. В данном же случае обращается внимание на то, что 
наличие общности в мировоззрении, осмыслении реальности, взглядов, 
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интересов и намерений предполагает выделение некоторых текстов, 
которые в наибольшей мере их воплощают. 

Следующей важной предпосылкой возникновения социальной 
значимости политического текста является дистанцирование текста, 
которое предполагает, что текст "помещается над" сознанием отдельно 
взятого индивида, в результате его понимание существенно отличается 
от авторского. П.Рикер считает, что дистанцирование оказывает 
влияние на смысл текста: "В силу дистанцирования объективный 
смысл текста существенно отличается от субъективного намерения 
автора" [8, 238]. Действительно, для того, чтобы интерпретировать 
политический текст, необходимо знать субъективные намерения 
автора. 

Задачи настоящего исследования требуют несколько иного 
подхода к трактовке данного фактора, поскольку именно 
дистанцирование политического текста позволяет использовать его в 
социальной практике. Оно дает возможность имплицитному автору 
скрыть истинные (субъективные) намерения, "прикрываясь" 
ориентацией на социальные интересы. Как следствие, дистанцирование 
текста становится причиной объединения "вокруг текста" индивидов с 
несовпадающими социальными позициями. 

Для настоящего исследования существенную актуальность имеет 
также трактовка Г.Гадамером единства понимания и изменения 
социальных отношений. Понимание не только является актом 
воздействия на индивидуальное сознание, но и возникновением 
некоторой субъективной общности: "Трансплантация субъективности в 
ситуацию понимания другого человека, - замечает Г. Гадамер, - не 
является ни вживанием в другого, ни подчинением другого 
собственному масштабу, но означает возвышение до более высокой 
общности, которая преодолевает и собственную партикулярность, и 
партикулярность другого лица" [3, 289]. Для нас существенно, что при 
обращении к другому происходит возникновение общности, которая 
включает в себя оперирование смыслами более высокого порядка. В то 
же время, гадамеровская трактовка процессуальности понимания не во 
всем правильна по отношению к своеобразию осуществления 
социального познания. На первый план в ней выдвигается создание 
"более высокой общности", которая может быть обозначена как 
"социальная общность", но ее возникновение не означает, что 
устраняется момент подчинения. Понимание в условиях политической 
коммуникации связано с требованием, как считает К.Апель, "идти на 
уступки": "Взаимопонимание участников социального диалога 
предполагает необходимость для каждого из них подчинить хотя бы 
отчасти свои индивидуальные, семантические и другие особенности 
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речи пониманию (и его границам) другого партнера, правила, нормы 
речи приходится изменять, "интерпретировать" [4, 138]. Данное 
замечание будет справедливо и относительно интерпретирования 
политических текстов. 

В качестве предпосылки использования политического текста в 
социальной консолидации необходимо иметь в виду наличие условий 
успешности выполнения содержания данного текста, что связано с 
наличием внутри группы социальных конвенций при решении тех или 
иных социальных проблем. Данное требование (относительно 
возможности совершения действия) сформулировано М.Вебером 
следующим образом: "Не все общностные действия относятся к 
категории действий, основанных на согласии, но лишь те, которые» 
усредненно основывают свою ориентацию на шансах согласия" [1, 
528]. Поэтому социативной значимостью могут обладать только такие 
тексты, которые "основывают свою ориентацию на шансах согласия". 
Соответственно, они предполагают подтверждение существующих 
социальных соглашений. Следовательно, возникновение текста 
является подтверждением консолидации, и тем самым становится 
"освидетельствованием" возникновения некоторой социальной 
ассоциации - политического сообщества. 

При определении социативной значимости политического текста 
весьма существенным является своеобразие модуса социальной 
консолидации, который имеет два полюса: на одной стороне 
"солидарность людей", на другой - "соглашательство". Здесь уместно 
обратиться к исследованию природы социального бунта в работах 
А.Камю: "Солидарность людей обуславливается бунтарским порывом, 
а он, в свой черед, находит свое оправдание только в их соучастии. 
Следовательно, мы вправе заявить, что любой бунт, позволяющий себе 
отрицать или разрушать человеческую солидарность, перерастает в 
силу этого быть бунтом, и в реальности совпадает с мертвящим 
соглашательством" [3, 134]. Итак, необходимо различать солидарность 
и соглашательство, и, соответственно, тексты, которые провоцируют 
индивида на "согласие с общепринятым", и тексты, которые приводят к 
возникновению социальной солидарности. 

Модус консолидации будет зависеть от того, основывается 
социальная конвенция на соглашательстве или она является следствием 
солидарности. Соответственно, выделим два противоположных модуса, 
а именно: тоталитарный, который обусловлен соглашательством, и 
демократический, берущий истоки в общественной солидарности. При 
тоталитарном модусе социальной системы на первом плане -
социальное принуждение, так как в данном случае использование 
текста  является  средством  социального  подчинения,  в  результате 
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"причастность" к тексту представляет неограниченные возможности 
для социального манипулирования. 

Возникновение консолидации связано с необходимостью тех или 
иных социальных действий, и, в первую очередь, тех действий, 
которые общественно значимы: "Действия, - подчеркивал К.М.Вебер, -
ориентированные на ожидание осмысленных действий других людей, 
не более, чем пограничный случай. Однако "общностно 
ориентированные действия" для нас всегда либо нечто, известное из 
истории, либо теоретически конструированное в качестве объективно 
"возможных" или "вероятных" действий отдельных индивидов в 
соответствии с действиями или с потенциально предполагаемым 
поведением других людей" [1, 510]. Веберовское "общностно 
ориентированное действие" следует рассматривать не как изначальное 
условие осуществления социальной практики, а как "наивысший" 
уровень ("заключительный этап") проявления социальной 
консолидации. 

Процесс социальной консолидации связан с приписыванием 
тексту оптимального уровня социативной значимости, "придания" 
тексту статуса "сверхзначимого", то есть, превращение его в догмат. 
А.Ф.Лосев выделяет очень важное условие превращения мифа (текст 
можно представить себе как инструмент оформления мифа) в догмат: 
"Чтобы миф превратился в догмат, надо, по крайне мере, выполнить 
первое требование всякой мыслительной установки, надо отделить, 
отграничить этот миф от всякого другого мифа, говорящего на ту же 
тему, утвердить (пусть пока нерасчлененную в его внутренней 
структуре) как единственно истинный и необходимый" [5, 495]. 
Социальная консолидация, как правило, в той или иной мере 
основывается на превращении текста в догму. Необходимо отметить, 
что приоритет догматических текстов в социальной консолидации 
можно наблюдать в условиях тоталитарных социальных систем. 

Вариабельность значимости может оказывать существенное 
влияние на использование текста как средства консолидации: при 
повышении значимости существенно возрастает и его роль в 
консолидации. Можно утверждать, что возрастание его значимости 
свидетельствует о том, что он может выступать в качестве средства 
консолидации. Поэтому вопрос об использовании текста как условия 
консолидации одновременно является вопросом о достижении 
высокого уровня его социальной значимости. Следовательно, следует 
выделить основные причины и приемы повышения его значимости. 

Следует различать институтивную и акафестическую 
консолидацию. Институтивная консолидация связана с 
коммуникативной деятельностью институтов власти. Она обусловлена 
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тем, что институты власти могут осуществлять социальное 
принуждение. Тем самым, консолидация производна от интенсивности 
социального принуждения. Акафестическая ("значимость-для-всех") 
значимость характеризует отношение к политическому тексту как 
выражению намерений, распространенных в сообществе. Она не может 
быть ограничена извне и является свободным проявлением индивидов 
в обществе. Следует отметить, что институтивная и акафестическая 
значимость текста может не совпадать или, наоборот, совпадать. 

В то же время, не следует считать, что институтивная и 
акафестическая консолидация существуют независимо. Политическое 
принуждение возможно до определенных границ, которые постоянно 
изменяются. Идеальный вариант возникает в случае совпадения 
институтивной и акафестической консолидации. В этом случае в 
обществе наступает социальная гармония, которая проявляет себя и в 
значимости политических текстов. 

Институтивная значимость отличается тем, что индивид 
относится к тексту как исполнитель роли в институтах власти. 
Соответственно, он оценивает текст со стороны идеологических 
ориентаций институтов власти. Наоборот, при определении 
акафестической значимости идеологические ориентиры не 
принимаются во внимание, и единственным критерием становится 
только непосредственное существование: условия жизни, свобода 
применения своих возможностей, эффективной практической 
деятельности и проч. 

Можно выделить случаи, когда институтивный текст будет 
обладать акафестической значимостью, а акафестический текст -
институтивной. К акафестическим относятся художественные, 
религиозные, информативные тексты, к институтивным - решения, 
инструкции, документы, соглашения и т.д. Наделение акафестического 
текста институтивной значимостью свидетельствует о том, что он 
играет важную роль в социальной консолидации. Например, в 
политической жизни нередки случаи, когда художественные или 
философские тексты становятся "центром" для возникновения партий, 
движений, организаций. Именно их содержание служит основой для 
институтивных текстов, для которых они выполняют функцию 
первоисточника. 

В свою очередь, институтивные тексты могут приобретать 
акафестическую значимость, в случае, когда их использование 
актуально в создавшейся политической ситуации. Если институтивный 
текст не имеет акафестической значимости, это свидетельствует о том, 
что он противоречит интересам большинства индивидов данного 
сообщества. Поэтому одним из условий использования институтивного 
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текста в политической практике является целенаправленное 
формирование его акафестической значимости. 

Как свидетельствует практика социальной коммуникации, 
институтивные тексты сопровождаются и дополняются 
акафестическими текстами, назначение которых - сделать их 
социально привлекательными, вызвать к ним доверие, убедить в 
необходимости воплощения их содержания. В этом случае позитивная 
значимость институтивных текстов создается искусственно. Их 
реальная значимость может выявиться с изменением политической 
ситуации, когда отсутствует коммуникативное воздействие со стороны 
институтов власти. Таким образом, в коммуникативной практике 
формирование институтивной значимости обусловлено 
использованием акафестических текстов. Поэтому институтивные и 
акафестические тексты связывают диалогические отношения. Они 
могут быть связаны комплиментарными и контрадикторными 
отношениями (в последнем случае акафестические тексты 
используются для того, чтобы уменьшить значимость институтивных 
текстов). 

Соответственно, наличие проблемы повышения значимости 
политических текстов вызывает также и обратную проблему. Ее 
решение необходимо по отношению к текстам, которые имеют ярко 
спекулятивный характер, а их использование приводит к значительным 
социальным катаклизмам. В качестве примера можно указать на "Mein 
Kampf А.Гитлера. Данный текст позволил консолидировать 
значительные общественные силы на разрушительные социальные 
действия, последствия которых явно негативно. Его содержание 
сводится к проповеди социального насилия. По своей природе это 
акафестический текст для той социальной ситуации, которая сложилась 
в Германии в то время, с очень высокой значимостью. 

В качестве меры, которая используется в социальной практике 
для понижения значимости, является изъятие текстов из 
коммуникативной среды. Другое средство - их критика. Ярким 
примером такой критики является сборник статей "Вехи", который 
возник как разоблачение философии марксизма и идеи 
социалистической революции. К сожалению, он не имел достаточно 
высокой коммуникативной значимости и не оказал значительного 
влияния на изменение политической ситуации. Среди причин его 
недостаточного влияния было то, что он не предполагал 
институтивного текста. Этот пример свидетельствует о том, что 
использование текста в социальной консолидации предполагает 
взаимодействие акафестических и институтивных текстов. 
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Политический текст может инициировать возникновение 

политической консолидации, либо наоборот, возникновение 
консолидации в обществе приводит к возникновению текстов, которые 
становятся ее выражением. Институтивный текст является наиболее 
типичным воплощением консолидации в обществе, возникающей 
вследствие необходимости координации действий его членов. 
Конкретный институтивный текст возникает как следствие 
необходимости институтивного решения возникшей социальной 
проблемы, которая требует консолидации политических сил. 

Акафестический текст может возникать также как следствие 
существующей социальной потребности в выражении актуальных 
социальных намерений. При таком соотношении текста и значимости 
последняя фактически его опережает, т.е. определенные намерения уже 
определяют тот текст, который будет обладать высокой значимостью и 
тем самым станет средством социальной консолидации. 

Итак, социативная значимость политического текста появляется 
в том случае, если он оказывает формирующее воздействие на 
возникновение социальных сообществ, то есть становится 
"инструментом" социальной консолидации, поэтому индивид может 
стать причастным политическому объединению, если признает 
достоверность текстов, регулирующих его деятельность; социативная 
значимость текста имеет своим основанием наличие социальной 
зависимости между индивидами внутри социальной системы; следует 
иметь в виду, что социативная значимость текста может иметь два 
противоположных модуса социальной консолидации: солидарность и 
соглашательство; придание некоторому политическому тексту 
"сверхзначимости" приводит к превращению его в догматический 
текст, изменение которого строго санкционировано социальными 
институтами власти. 
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С. БРЕХАРЯ 
РОЛЬ МОТИВОВ ВЛАСТИ И ПОДЧИНЕНИЯ В 

ФОРМИРОВАНИИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

Многообразие личностных качеств и индивидуальное их 
сочетание обеспечивает многогранность человека и различие 
отношений, в которые он в процессе жизни включен. Управленческие 
отношения, или иначе их можно определить как отношения "власти-
подчинения" - та плоскость человеческого бытия, сквозь которую 
приходится проходить каждому человеку. Важнейшие факторы, 
влияющие на характер формирования и реализации управленческих 
отношений - потребности, мотивы, а исходя из них и цели субъекта и 
объекта отношений. С этим фактом и связана актуальность разработки 
тематики "Мотивы власти и подчинения в формировании 
управленческих отношений": исследование и определение причин, 
побуждающих человека к власти или подчинению, позволяют 
прогнозировать поведение человека в организации и констатировать, 
лежат ли цели личности вне самой деятельности или внутри ее. 
Разрешение этой проблемы поможет достижению оптимального 
сотрудничества и принятия на работу наиболее эффективных в 
организационной деятельности кадров. 

Для достижения этой цели важно предложить классификацию 
мотивов власти и подчинения, рассмотреть их взаимодействие и формы 
реализации на практике, наконец, системно исследовать их влияние на 
формирование управленческих отношений. 

Классификация мотивов власти и подчинения нами проведена по 
критерию субъективного восприятия личностью того, к чему она 
стремится. В результате были выделены две группы стремящихся к 
власти и к подчинению: 
• стремящиеся к власти (подчинению) как к цели; 
• стремящиеся к власти (подчинению) как к средству, необходимой 

базе для удовлетворения иных потребностей и целей. 
Вначале рассмотрим более подробно классификацию мотивов 

власти. 
Принадлежащие к первой группе личности жаждут власти, не 

осознавая истинной причины своих стремлений. В этой ситуации 
личностью движут бессознательные мотивы, которые являются 
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продуктом внутриличностных конфликтов различной природы. 
Человек не пытается разрешить конфликт, отыскав и устранив его 
причины, а стремится с помощью власти обрести псевдорешение. 
Концепции различных психологов описывают несколько механизмов 
возникновения жажды власти на базе внутриличностного конфликта. 

Адлер, например, рассматривает стремление к власти как 
составляющую комплекса превосходства, который возникает у 
личности как компенсация комплекса неполноценности. Личность не 
делает попыток избавиться от комплекса неполноценности путем 
познания, признания и развития собственной индивидуальности, она 
лишь стремится погасить, заглушить чувство неудовлетворенности 
собой с помощью власти, которая выступает в данном случае как 
символ значимости. Сливаясь с этим символом, личность получает 
иллюзию собственной весомости, которая призвана стать оппозицией к 
комплексу неполноценности и заглушить его [7,354]. 

Мотивацию власти, как психологическую характеристику, 
Фромм, в свою очередь, приписывает людям, реализующим свою 
жизнь по модусу обладания. Такие личности не стремятся к 
собственной автономии, уникальности, гармонии с миром, они желают 
поглотить весь мир, потреблять его. По Фромму, подобные проявления 
- основа садистских тенденций, когда человек, не имея собственной 
силы, пытается приобрести ее заменитель путем поглощения извне. 
Такие люди пытаются навязывать свою волю другим и стремятся к 
власти как к заменителю внутренней силы, которой не обладают 
[5,291]. 

Согласно социокультурной концепции Карен Хорни, "Наше 
Собственное Я" подразделяется на четыре подвида: реальное (или 
возможное), идеальное (невозможное), презренное и актуальное. 
Реальное Я - не фиксированная структура, а набор психологических 
предпосылок, которые могут быть актуализированы только во 
взаимодействии с окружением. Идеальный образ нереально 
грандиозен, а презренный нереально гадок и слаб. Актуальное 
Собственное Я - это тот человек, которым мы являемся в данный 
момент. Стремление к власти, как основная потребность, возникает у 
человека, идентифицирующего себя с Идеальным Собственным Я. 
Такой человек не в силах раскрыть и реализовать свое Реальное 
Собственное Я, и для того, чтобы заглушить свое Презреннное 
Собственное Я, он обращается к Идеальной модели [6,36]. 

Таким образом, во всех приведенных случаях власть для 
личности выступает как символ значимости, с которым личность 
пытается слить, идентифицировать свое Я для обретения 
отсутствующей уверенности и силы. Но старания личности направлены 
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на то, что лишь кажется выходом из ситуации. Потребность избавиться 
от ненужного и невыносимого чувства неудовлетворенности собой у 
Адлера, беспомощности у Фромма и презрения к себе у Хорни 
настолько сильна, что человек не в состоянии выбрать линию 
поведения, ведущую к действительному решению проблемы. 

Во втором, выделенном нами случае, личность стремится к 
власти как к средству, необходимой базе для удовлетворения иных 
потребностей и целей. В этом случае стремление к власти, как и 
инструментальная агрессия, возникает в результате фрустрирующих 
обстоятельств, препятствующих удовлетворению личностных 
потребностей, которые возможно реализовать при помощи властных 
полномочий или статуса. Причём возникновение жажды власти тем 
вероятнее, чем выше стремление к реализации данной потребности у 
личности и чем выше планка предполагаемого удовлетворения. 
Присутствие двух необходимых условий, как-то: наличие 
обстоятельств, блокирующих удовлетворение потребности и 
возможность устранить эти обстоятельства при помощи власти, 
способствуют зарождению у человека стремления к власти. Но в этом 
случае выбор в пользу власти делается сознательно, что и отличает 
вторую категорию людей, стремящихся к власти от первой, которой 
руководят бессознательные мотивы. 

Мотивы подчинения также разделены на две группы: 
подчинение-цель и подчинение-средство. Те индивиды, которые 
воспринимают подчинение как цель, и чьи мотивы подчинения 
находятся на верхней ступеньке мотивационной иерархии, образуют 
первую группу подчиненных. В этом случае стремление подчиняться 
основано на желании индивидуума избавиться от внутреннего 
конфликта посредством принятия чужих установок, целей и 
стремлений. К теориям, описывающим механизмы возникновения 
мотивации подчинения на основе внутриличностных конфликтов, 
относятся концепции Эриха Фромма и Карен Хорни. 

Процесс стремления к подчинению, при котором человек 
пытается слить свое "Я" с кем-нибудь или чем-нибудь внешним, чтобы 
таким образом отказаться от независимости своей личности и попутно 
приобрести недостающую силу, Фромм называет одним из механизмов 
бегства от свободы. Мотивация подчинения в данном случае 
основывается на желании избавиться от невыносимого чувства 
одиночества и бессилия. Испуганный индивид ищет кого-нибудь или 
что-нибудь, с чем он мог бы связать свою личность. Он не в состоянии 
больше быть самим собой и лихорадочно пытается вновь обрести 
уверенность, сбросив с себя бремя своего "Я" [5, 296]. 
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Карен Хорни описывает три жизненных стратегии, в каждой из 

которой чрезмерно усилен один из элементов базальной тревожности: 
беспомощность, враждебность или изоляция. Стремлению к 
подчинению соответствует стратегия движения к людям, которую 
вырабатывают индивиды, ощущающие собственную беспомощность. 
Они пытаются завоевать любовь и привязанность других людей, 
пробуют опираться на них. Подчиняясь, эти люди обретают чувство 
принадлежности и поддержки, которое помогает им ощущать себя 
менее слабыми и менее изолированными[6,59]. 

Оперируя    понятиями    трансакционной    парадигмы,    можно 
предположить, что стремление к подчинению может возникать при 
совокупности нескольких факторов: 
1. Неразвитости у личности "Взрослого" эго-состояния и наличие в 

эго-состоянии ребенка таких эмоциональных переживаний,  как 
беспокойство, отчаяние, неуверенность. 

2. Несформированный   "Взрослый"   в   сумме   с   наличием   в  эго- 
состоянии "Родителя". 

3. Делать то, что скажут. 
В первом случае, личность, взаимодействуя с окружающими из 

эго-состояния "Ребенка", требует опеки, защиты от кого-то взрослого, 
сильного, кто сможет уберечь от отчаяния, беспокойства, 
неуверенности. 

Во второй ситуации человек не сформировал собственных 
стереотипов поведения, установок, ценностей, но при этом его 
"Родитель" содержит наставления: "Слушайся взрослых! Будь 
послушным!" или: "Делай как все! И люди будут хорошо о тебе 
отзываться". Оказавшись в области отношений "власть-подчинение", 
личность мгновенно реагирует на приказы проснувшегося "Родителя" и 
действует сообразно его предписаниям, так как эго-состояние 
"Взрослого" на этот счет мнения не имеет. 

Также одной из причин склонности к подчинению может 
выступать необретение личностью эго-идентичности. В понимании 
Эрика Эриксона, эго-идентичность - это тождественность самому себе, 
интегрированное воедино знание о себе как о студенте, сыне, 
спортсмене, музыканте, которые создают личную идентичность [7, 
228]. Это сумма внутреннего опыта, приобретенного на всех 
предшествующих стадиях, когда успешная идентификация приводила к 
успешному уравновешиванию базисных потребностей индивидуума с 
его возможностью и одаренностью. В случае, когда личность не имеет 
собственных целей, потребностей и установок, одной из возможных 
личностных стратегий может стать подчинение. 
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Таким образом, все концепции, затрагивающие мотивацию 

подчинения-цели, в той или иной степени акцентируют внимание на 
человеческом Я. По мнению Фромма, подчиняющийся боится найти 
себя; в ситуации с эго-идентичностью - не смог найти себя; в случае 
трансакционного анализа имеет место вся совокупность причин, 
человек, - очевидно, не хочет, не может или боится сформировать свое 
"Взрослое" эго-состояние; исходя из теории Хорни, бессознательно 
личность ощущает свою агрессивную сущность, но отрицает ее в себе 
сознательно, пытается прикрыть ее любезностью и угодливостью. Из 
этого можно сделать вывод, что человек, не имеющий четкого 
представления о себе (я-концепции), может быть склонен к 
подчинению. 

Механизм реализации мотива подчинения, основанного на 
внутриличностном конфликте, можно назвать истинным 
конформизмом. При истинном конформизме личность бессознательно 
включает действия и убеждения в соответствии с социальным 
давлением [2, 271]. Причины такого поведения - страх 
самостоятельности, граничащей в сознании личности с одиночеством 
(Фромм), желание быть принятым, признанным (Хорни), 
несформированная эго-идентичность, неразвитость "Взрослого" эго-
состояния. 

Механизм реализации мотива подчинения, сформированного как 
средство, можно назвать ложным конформизмом, при котором 
внешние действия личности хотя и соответствуют давлению группы, но 
присутствует личное несогласие [2, 271]. Причинами такого поведения 
могут быть: адаптация, желание соотнести свои силы с реальностью, 
удовлетворение потребности безопасности, неуверенность в 
собственной компетентности, влияние группы, авторитета. 

Кроме того, ложный конформизм зависит от характеристик 
группы: наибольшую степень конформизма люди проявляют тогда, 
когда сталкиваются с единодушным мнением трех и более человек, 
достаточно привлекательных и обладающих высоким статусом [2, 287]. 

Реализация мотивов власти и подчинения на практике 
Эффективность управленческих отношений зависит от того, 

какие мотивы реализуют субъект и объект отношений: власти- и 
подчинения-цели или власти- и подчинения-средства. 

Власть-цель. Реализация мотива власти-цели не способствует 
развитию продуктивных управленческих отношений. В этом случае 
личность за счет власти пытается решить свои внутренние проблемы. 
Реализация данного мотива тождественна личностной направленности 
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на себя, при которой человек пытается навязывать свою волю другим, 
больше всего занят собой, своими чувствами, положением [1, 34]. 

Подчинение-цель. Аналогичная ситуация наблюдается при 
реализации мотива подчинения-цели. Подчинение для данной группы 
выступает не как ограниченная временем и местом деятельность, но 
как имманентно присущий стиль поведения, являющийся следствием 
неразрешенного внутриличностного конфликта. В процессе 
организационного подчинения такие личности не будут направлены на 
решение локальной задачи, адресованной им и ведущей к достижению 
организационной цели. Их будет интересовать лишь то, насколько их 
действия соответствуют установкам и потребностям социального 
окружения. Они будут чувствовать себя комфортно не в случае 
удачного решения проблемы, ведущего к организационному прогрессу, 
а лишь в ситуации принятия и одобрения их социальным окружением. 
Такие подчиненные будут возлагать всю ответственность за свои 
поступки на всемогущего некто, который позаботится о них и защитит. 
Прежде всего таких подчиненных интересуют межличностные 
отношения, но не общественные, к которым принадлежит 
управленческая и организационная деятельность. 

Власть-средство. Реализация мотива власти, сформированного 
как средство, зависит от трех возможных направленностей личности: 
на себя, на задачу, на взаимодействие. 

В случае, когда мотив власти выступает средством для 
удовлетворения потребности самореализации или самоуважения, то, по 
нашему мнению, в основном, личность обнаруживает направленность 
на задачу. Такой руководитель характеризуется тем, что умеет ставить 
перед собой и организацией цели, вдохновлять на их решение 
сотрудников, оценивает ситуацию объективно, не уклоняется от 
непосредственного решения вопросов. При поиске выхода из 
проблемных ситуаций такой руководитель не опирается 
исключительно на свое мнение, а склонен привлекать сотрудников к 
совместной выработке планов дальнейшей деятельности и выхода из 
сложившейся ситуации. Подобные руководители делегируют властные 
полномочия, не узурпируя власть. Они направлены на 
организационный прогресс и результативную деятельность. 

В случае, когда потребность принадлежности, любви, 
присоединения и принятия оказывается базовой для возникновения 
мотива власти, то, по нашему мнению, в реализации отношений 
"власть-подчинение" личность будет направлена на взаимодействие. 
Руководитель будет обладать такими характеристиками, как опека 
подчиненных, заинтересованность в их проблемах и успехах, отеческая 
забота о сотрудниках, недостаточная способность давать директивы и 
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указания, несамостоятельность в принятии важных решений. В данном 
случае излишний акцент на межличностных отношениях будет мешать 
продвижению дела, если неформальный лидер не возьмет руководство 
в свои руки. 

Если базовыми для возникновения мотива власти выступают 
физиологическая потребность и потребность безопасности, то тогда, 
мы считаем, приоритетной направленностью личности будет 
направленность на себя. Такие руководители будут вести себя 
аналогично начальникам, для которых власть выступает как цель. 
Разница будет состоять лишь в том, что вторым власть не заменит 
ничто, а первые могут воспользоваться и другим средством для 
удовлетворения своей потребности, если доступ к этому средству 
окажется более легким, чем к власти. 

Отдельно следует сказать еще об одном типе руководителей. Это 
руководители-лидеры, для которых мотивация власти выступает как 
производная от потребности самореализации. Этим руководителям 
власть необходима для реализации собственных задатков и 
способностей лидера. Такие руководители обладают силой убеждения, 
волей, организационными способностями, умением слушать и давать 
приказы, распоряжения, гибкостью и управленческой интуицией. 

Таким образом, наиболее эффективным, на наш взгляд, окажется 
первый тип руководителя, а также руководители-лидеры. Низшим 
потребностям соответствует менее эффективная в реализации 
управленческих отношений направленность, а высшим - максимально 
эффективная [См.: Рисунок 1]. 
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Подчинение-средство. Следующая группа подчиненных - это 

те личности, которые воспринимают подчинение как средство. В случае 
подчинения-средства человек не утрачивает своей независимости, не 
соединяется симбиотически с тем, кто им руководит, не "поглощается" 
им. Сохраняет свои установки и воззрения. В подобной ситуации 
человек действует из эго-состояния "Взрослого", объективно оценив 
внешнюю среду и, решив, по той или иной причине, подчиниться ей. 
Эффективность и стиль деятельности такого подчиненного будет 
зависеть от его направленности и от того, совпадают ли его цели с 
деятельностью фирмы или лежат вне ее. 

В случае направленности на себя, цели подчиненного, в 
основном, не совпадают с целями организационной деятельности. С 
такими работниками тяжело работать, так как они могут поступать по-
своему, не ставя никого в известность, упорно стоять на своем, иногда 
ошибочном, мнении. Они будут подчиняться жестким распоряжениям, 
но сопровождаться это будет брюзжанием тогда, когда указания не 
соответствуют их внутренним убеждениям. Умеют льстить, если 
стремятся переступить очередную ступеньку служебной лестницы. 
Стремление к сотрудничеству проявляют только в случаях, когда что-
то от этого сотрудничества ждут лично для себя. У таких подчиненных 
не возникают гармоничные рабочие отношения со средой. 

Направленность на взаимодействие проявляется у личности в 
стремлении помочь кому-либо, попросить помощи, чувствовать себя 
среди людей, которые ее принимают. В данном случае мотив 
сотрудничества более выражен, но кроме целей организации для 
индивида также важны и межличностные отношения. Направленность 
на задачу - наиболее эффективна как для подчиненных, так и для 
руководителей. Характеризуется целеустремленностью при решении 
организационных задач. Такому подчиненному можно доверять 
самостоятельную разработку какого-либо локального участка работы. 
Он способен инициировать дельные предложения, новации и 
инновации. Функции контроля в такой ситуации могут носить только 
формальный характер, поскольку подчиненный сам заинтересован 
выполнить задание хорошо. Фактор симпатии-антипатии в 
межличностных отношениях не влияет на качество выполненной им 
задачи. Стерпит присутствие неприятного ему, но компетентного 
сотрудника ради достижения оптимального результата. Такой 
подчиненный направлен на дело, и в случае чьей-либо ошибки прямо 
укажет на нее, равно как и признает свою. 

Таким образом, наиболее эффективными в реализации 
управленческих отношений окажутся подчиненные, направленные на 
задачу и реализующие при этом мотив подчинения-средства. 
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Взаимодействие мотивов власти и подчинения в управленческих 

отношениях 

Наиболее эффективное взаимодействие между субъектом и 
объектом управления будет происходить тогда, когда у субъекта будет 
сформирован мотив власти как средство, а у объекта - мотив 
подчинения как средство. Однако в данном случае возможны 
комбинации, так как мотиву власти или подчинения как средству могут 
сопутствовать три направленности личности: на себя, на 
взаимодействие, на задачу. Худшим вариантом из трех является тот, 
при котором или подчиненный или руководитель окажутся 
направленными на себя. В данном случае реализация управленческих 
отношений трудновыполнима по той же причине, что и в первом 
случае. Здесь будет наблюдаться отсутствие управленческой связи, а 
без управленческой связи, как известно, управленческие отношения 
невозможны. Ее суть состоит в том, что один из субъектов 
взаимодействия заинтересован в определенного вида 
функционировании второго и генерирует управленческие команды, 
задающие желательное для него поведение второго субъекта, а второй 
в силу определенных причин, ведет себя соответственно 
управленческим командам первого. 

Следующая комбинация мотивов власти и подчинения во 
взаимодействии руководителя и подчиненного - направлена на 
взаимодействие. В такой диаде будет наблюдаться постоянное 
расшаркивание друг перед другом, несамостоятельность, поиск 
помощи руководителем у подчиненного и наоборот, боязнь обидеть и 
замалчивание противоречий. Конструктивные свойства конфликта не 
смогут проявиться, так как конфликт в такой ситуации принципиально 
не может возникнуть. 

Комбинация руководителя, направленного на задачу, и 
подчиненного - на взаимодействие, - весьма продуктивный вариант. 
Подчиненный будет действовать согласно начальственным 
инструкциям, создавая при этом благоприятный межличностный 
климат. Руководителю просто и комфортно работать с таким 
подчиненным, легко направлять его в русло поставленной задачи. В 
результате получается крепко слаженный альянс: ведущий и ведомый. 
Создается прочная управленческая связь. 

При ситуации, когда руководитель направлен на 
взаимодействие, а подчиненный на задачу, будет создана 
управленческая взаимосвязь, но лидерство при решении 
организационных проблем будет принадлежать подчиненному. 
Руководитель будет делегировать ему свои полномочия делового 
лидера. 
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Оптимальным вариантом для формирования управленческих 

отношений является наличие субъекта и объекта управления, 
направленных на задачу. При таком раскладе перед тандемом стоит 
единая, объединяющая цель - выполнить организационную задачу. 
Субъект управления после анализа внутренней и внешней среды 
направляет управленческие команды объекту, которые тот готов 
выполнять. Будет реализовано управленческое взаимодействие, создана 
управленческая связь и обеспечено оптимальное функционирование 
управленческой системы. 

Экспериментальное исследование взаимодействия мотивов власти 
и подчинения и их влияние на управленческие отношения 

Для проверки гипотез возможных вариаций данной проблемы 
нами были проведено специальное исследование. Его целью было 
определение наличия мотива власти и подчинения у руководителей и 
их непосредственных подчиненных, а также то, какие направленности 
личности (на себя, на взаимодействие или на задачу) этим мотивам 
сопутствуют. Для этого были использованы две методики: 
• методика    Лири,    благодаря    которой    выяснялась    мотивация 

личности [4, 56]; 
• методика направленности личности [3, 29]. 

В качестве опрашиваемых было выбрано тридцать диад 
"руководитель-подчиненный". Пятнадцать из них осуществляют 
деятельность в интеллектуальной сфере, а пятнадцать - в 
коммерческой. Выборка была сделана подобным образом, потому как 
представители интеллектуальной сферы заняты теоретическими 
разработками, а работники коммерческой ежедневно сталкиваются с 
практикой. Это различие и представляло интерес для исследования, 
потому что дало возможность сравнить движущие силы к власти и 
подчинению у интеллектуалов и коммерсантов. 

В результате исследования 13% опрошенных руководителей-
интеллектуалов проявили склонность к подчинению. У 87% из них был 
выявлен мотив власти. Направленность на задачу, как доминирующая, 
свойственна 87% испытуемых руководителей-интеллектуалов. 
Остальные проявили направленность на себя. Среди подчиненных 
интеллектуальной сферы деятельности направленность на себя 
проявили 27% опрошенных, на взаимодействие -33%, на задачу - 40%. 
Мотив власти был выявлен у 7%, мотив подчинения - у 93%. 

Среди руководителей-коммерсантов мотив власти обнаружен у 
80% испытуемых, мотив подчинения - у 20%. Приоритетная 
направленность - направленность на себя - обнаружена у 73% 
опрошенных    руководителей-коммерсантов,    а    у    27%    выявлена 
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направленность на задачу. Среди подчиненных направленность на себя 
проявили 27%, на взаимодействие - 47%, на задачу - 26%. 

В интеллектуальной сфере 40% диад "руководитель-
подчиненный" оказались направленными на задачу. При этом 27% из 
них сочетали в себе направленность на задачу у руководителя и 
направленность на взаимодействие у подчиненного. В 33% случаев или 
руководитель или подчиненный были направлены на себя. 

В коммерческой сфере в два раза меньше диад, в которых и 
руководитель и подчиненный направлены на задачу - 20%. 
Направленность на задачу у руководителя и на взаимодействие у 
подчиненного наблюдалась у 13% диад. В остальных 67% случаев или 
руководитель или подчиненный были направлены на себя. 

Высокий процент направленности на задачу у интеллектуалов 
мы объясняем тем, что при сложившейся экономической ситуации, в 
интеллектуальной сфере остаются работать только чрезвычайно 
активные и преданные своему делу люди. 

В итоге мы можем сделать вывод, что максимально 
эффективные управленческие отношения в большей мере свойственны 
для интеллектуальной сферы, чем для коммерческой. 

Таким образом, в работе нами была проведена классификация 
мотивов власти и подчинения; выделена не рассматриваемая ранее 
группа мотивов власти- и подчинения-средства; исследована 
реализация и взаимодействие этих мотивов в управленческих 
отношениях; выявлено, что наиболее эффективное взаимодействие 
между субъектом и объектом управления будет происходить тогда, 
когда у субъекта будет сформирован мотив власти-средства, а у 
объекта — мотив подчинения-средства в сочетании с направленностью 
на задачу. Также было выдвинуто предположение, что мотив 
подчинения может быть результатом отсутствия у личности четкого 
представления о себе ("я - концепции"), а личностная направленность 
при мотиве власти-средстве зависит от той потребности, которая 
фрустрируется. 

Выводы, полученные в ходе исследования, позволяют 
прогнозировать поведение субъекта и объекта управления, а также 
констатировать, лежат ли их цели вне организационной деятельности 
или внутри ее. Следовательно, используя все теоретические и 
экспериментальные наработки данного исследования при отборе и 
принятии на работу кадров, можно решить проблему оптимального 
сотрудничества и повысить уровень организационной эффективности. 
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КОНФЕРЕНЦІЇ 
21 квітня 1999 р. у Культурно-діловому центрі при Запорізькій 

обласній державній адміністрації відкрилась Міжнародна наукова 
конференція 

"ВЛАДА ТА КУЛЬТУРА" 
Організував конференцію Запорізький інститут державного та 

муніципального управління. З промовою виступив ректор ЗІДМУ 
В.М.Огаренко. Учасників конференції привітав голова Запорізької 
обласної Ради депутатів В.П.Березовський та президент обласної 
спілки промисловців і підприємців "Потенціал" П.М.Ванат. 
Із доповідаю "Політична культура та влада" на пленарному засіданні 
виступив доктор філософських наук, професор, заступник директора 
Запорізького обласного інституту удосконалення вчителів В.І.Воловик. 
"Проблеми формування правосвідомості державних службовців" 
розглядав у своїй доповіді доктор філософських наук, професор, 
завідуючий кафедрою соціально-економічних наук Запорізького 
юридичного інституту МВС України В.А.Жадько. Подальша робота 
проходила у секціях: 

"Теоретичні проблеми взаємодії влади та культури" (кер.: Воловик 
В.І., Мальований М.М.); -      "Соціально-громадські    інститути    

як    цивілізаційний    фактор 
здійснення влади" (кер.: Додонов О.Ф., Медоварова Т.Г., Халтобін 
В.О.); 
"Правова культура та функціонування влади" (Грозовський І.М., 
Бичковський О.П.); 
"Культура управлінської діяльності" (кер.: Крижко В.В., Мерзляк 
А.В.). 
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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 
про проведення в місті Запоріжжі у вересні 1999 року 

Всеукраїнської науково-практичної конференції 

"АДМІНІСТРАТИВНИЙ УСТРІЙ І САМОВРЯДУВАННЯ В 
УКРАЇНІ XVIII-XX СТОЛІТТЯ" 

Інститут стратегічних досліджень при Президентові України, 
Інститут політичних наук та етнонаціональних досліджень НАН 
України, Інститут української археографії НАН України, Інститут 
історії НАН України, Запорізький державний університет, Запорізька 
облдержадміністрація, Запорізьке наукове товариство ім.Я.Новицького 
та Культурний центр "Хортиця" у вересні 1999 року проводять у 
Запоріжжі Всеукраїнську науково-практичну конференцію: 
"АДМІНІСТРАТИВНИЙ УСТРІЙ І САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ 
XVIII-XX СТОЛІТТЯ" Передбачається розглянути історію, сучасний 
стан і перспективи адміністративного устрою та самоврядування в 
Україні. 

На конференції планується робота таких секцій: 
1. Історична з підсекціями: 

традиції   адміністративного   устрою   та   самоврядування 
запорозького козацтва та Гетьманщини; адміністративний 
устрій і самоврядування України кінця XVIII-XIX 
століття; 

- адміністративний  устрій  і  самоврядування  України  XX 
століття; 

- історіографія та джерела з історії адміністративного устрою 
та самоврядування України XVIII-XX століття. 

2. Теоретичні   засади   та   практика   місцевого   самоврядування   з 
підсекціями: 

- концептуальні основи та перспективи розбудови системи 
місцевого самоврядування; 

- соціально-економічні    відносини    в    системі    місцевого 
самоврядування; 
гуманітарні відносини в системі місцевого самоврядування; 

- політико-адміністративне та правове забезпечення розвитку 
місцевого самоврядування. 

Матеріали (набрані на комп'ютері у Word форматі) та заявки на 
участь у конференції, обсягом до шести сторінок, через 1,5 інтервали, 
надсилати до 15 червня 1999 року за адресою: 330600, М.Запоріжжя, 
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вул.Жуковського,    66.    Запорізький    держуніверситет.    Історичний 
факультет. Оргкомітет конференції. E-mail: arh@zsu.zaporizhzhe.ua 

Про включення матеріалів до програми конференції кожному 
авторові буде повідомлено додатково. Також просимо надіслати 
інформацію про авторів: 
1) Прізвище, ім'я та по батькові; 
2) Місце роботи, посада, науковий ступінь; 
3) Робоча та домашня адреса, телефон, факс, e-mail. 

Організатори беруть на себе витрати за проживання та 
харчування учасників конференції. 

Довідки за адресою: 
330001, м.  Запоріжжя,  вул.Тюленіна,  23.  Культурний  центр 

"Хортиця". Шахров Геннадій Іванович, тел.: 34-82-41. 
330002, м.     Запоріжжя,     пр.     Леніна,     74,     Запорізький 

держуніверситет,   ауд.   №303;   тел.   64-32-72,   64-47-92.   E-mail: 
arh@zsu.zaporizhzhe.ua 
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