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ІСТОРІЯ ЗАПОРОЗЬКОГО КОЗАЦТВА, КРАЄЗНАВСТВО, 
АРХЕОЛОГІЯ ТА ЕТНОГРАФІЯ 

ШАПОВАЛОВ Г.І. 

МОДЕЛІ ЧОВНІВ ЯК КУЛЬТОВІ ПРЕДМЕТИ 

Використання культових моделей човнів було з найдавніших часів поширено в різних 
народів світу, особливо тих, чиє життя було тісно пов'язано з морською або річковою 
культурами. Вважається, зокрема, що покладення моделей суден в поховання є свідчен-
ням культового значення човна як засоба транспортування небіжчика в інший світ. 

На островах Середземного моря та його західному узбережжі цей звичай 
про-сліджується вже з епохи бронзи. X ст. до н.е. датуються дві глиняні і одна бронзова 
моделі суден, знайдені в могилах на острові Сардинія. З VIII ст. до н.е. моделі суден почали 
класти в поховання етруски. Серед етруських добре відома модель з Ветулонії, що дістала 
назву "Ноєв ковчег". Всередині вона заповнена фігурками тварин, багато з яких виліплені 
з глини парами [1]. 

Велика кількість суднових моделей, датованих від доби бронзи до V ст. до н.е., знай-
дена на острові Кіпр. Багато які з кіпрських моделей архаїчного часу прикрашені орна-
ментом і рисунками, виконаними фарбами. Така, наприклад, модель знайдена в гробниці 
№88 біля Аматуса. В 1894 р. тут, у багатому похованні, серед багатьох виробів із золота, 
срібла і бронзи, знайшли дві глиняні моделі човнів. Одна з моделей тепер зберігається в 
Британському музеї [2]. Довжина цієї моделі складає 15,8 см., а висота - 3,7 см. Корпус її 
має дугоподібний вигин, із-за чого ніс і корма моделі трохи підняті. Кормова частина лодки 
злегка загнута всередину. По всій довжині борту моделі чорною фарбою проведена ва-
терлінія. Між нею і верхньою частиною борту червоною і чорною фарбами нанесені десять 
косих ліній. Ще по одній червоній і чорній лінії проведено навколо корми. В передній 
частині на носі моделі з двох боків чорною фарбою зображені очі з бровами. 

В деяких моделях кораблів уміщені одна або декілька фігур людей і тварин, які інколи 
теж розфарбовані. В поховальну модель човна архаїчного періоду з Кіпрського музею в 
Нікозії поміщені три людські фігури і одна фігура тварини. Модель довжиною 18 см з 
високо піднятою потовщеною у вигляді сокири кормою виліплена з глини. Так само, але 
більш піднятою і загнутою всередину, виліплена й носова частина. Уздовж корпуса мо-
делі нанесена лінія червоного кольору. Нижня частина човна зберігає сліди забарвлення в 
чорний колір. Фігурка тварини, собаки чи вівці, знаходиться на дні судна в носовій ча-
стині. Фігурки людей і тварини виліплені недбало, без деталей. На головах фігур людей 
чорною фарбою нарисовані очі, тією ж фарбою позначений одяг [3]. 

В 1988 р. при дослідженні могильника ІІІ-ІІ ст. до н.е. на острові Сіцілія неподалік від 
Сіракуз знайдена ще одна подібна модель. Вона виявлена в похованні №346, датованому III ст. 
до н.е. [4]. Довжина цієї бронзової моделі складає 46,5 см, а висота 9,5 см. Корпус моделі 
корабля в нижній частині дугоподібно зігнутий. Ніс судна виконаний у вигляді загостреної 
голови химери. Корма витягнута у вигляді тонкого хвоста чудовиська вверх і всередину 
одночасно. Всередині моделі розміщені три людські фігури в сидячому положенні. 

Інколи носові частини моделей суден прикрашались головами птахів або тварин, а корма 
залишалась традиційно закругленою. Такою є керамічна модель судна довжиною 19 см із Му-
зею Кіпра в Нікозії. Корпус цієї моделі в передній частині витягнутий вперед і вверх і перехо-
дить в стилізовану голову. В кормовій частині моделі розміщена фігура людини з веслом [5]. 

На території України перші культові моделі човнів з'являються ще за часів три-
пільської культури. Таку модель знайдено на поселенні Городниця-Городище у Верх-
ньому Придністров'ї. Вона виліплена із шматка погано очищеної глини. Довжина мо-
делі 7,2 см, ширина - 4 см, висота - 3 см. Модель має більш загострену і трохи підняту 
носову частину. Корма моделі плоска і характерно закруглена як у човна, дно усере-
дині моделі також закруглене до бортів [6]. 

В 1975 р. на поселенні сабатинівської культури біля села Червона Гребля 
Чечельниць-кого району Вінницької області на березі річки Савранки також знайдено 
культову модель човна [7]. Вона зроблена з добре вимішаної глини з домішкою дрібного піску 
і добре випалена. Модель має подовжену коритоподібну форму. Ніс і корма закруглені, а 
борти злегка відігнуті зовні. Довжина моделі човна 9,5 см, ширина - 2,5 см, висота бортів - 
1,8 см. 

З VII ст. до н.е. традиція виготовляти культові моделі суден набула поширення в 
Північному Причорномор'ї. Відмінною рисою цих досить грубих моделей, зроблених із 
місцевих матеріалів, є те, що вони інколи використовувались як культові поховальні 
світильники. Про те, що культові моделі суден одночасно були і культовими світильника- 
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ми, свідчать, крім слідів вогню на моделях, спеціальні ручки в кормовій частині. Таку 
ручку мала модель човна з Одеського археологічного музею, знайденого в 1948 р. на о.Бе-
резань і датованого VII ст. до н.е.. Човен має всередині більш випалений сірий, а зовні 
-вохристо-жовтий колір. Модель витягнута і загострена в носовій частині. В її кормовій 
частині є сліди від невеликої горизонтально розташованої сплощеної ручки. Довжина човна 
складає 13 см, ширина - 7,1 см, а висота бортів - 3,7 см. 

Багато 7аких моделей, в тому числі й без ручок, датованих III ст. до н.е. - III ст. н.е., 
знайдені в похованнях некрополя Ніконія, в Ольвії, Пантікапеїхъ [8], Ілураті, на посе-
ленні Мірмекій [9]. Декілька керамічних моделей суден знайдені в 1960 р. при дослід-
женні Домузлавського городища античного часу. Одна з них, також із Одеського археоло-
гічного музею, має овальну витягнуту форму. Носова частина моделі зверху має загостре-
ний вигляд, а кормова - загострено-овальний. В профіль її корма звужена донизу, а ніс 
вертикальній. Всередині, у верхній частині, модель овально-витягнута і закруглена і на 
носі, і на кормі. В профіль в довжину модель в кормовій і носовій частинах звужується до 
дна. Довжина цієї моделі човна - 15 см, ширина її складає 5 см, висота бортів - 4 см [10]. 

Ще одна модель судна була знайдена в Північно-Західному Криму на городищі 
Тарпанчи. Її знайшли при дослідженні об’єкта "будинок з контрафорсами", серед 
ам-форної кераміки ІІІ-ІІ ст. до н.е. Сусіднє приміщення, на думку дослідника 
городища О.М.Щеглова, мало культове призначення. Знахідка являє собою 
виліплену глини модель судна, яка має витягнуту форму з яскраво виявленими 
носовою і кормовою частинами. Носова частина її загострена і витягнута вперед і 
вверх. Кормова - розширена і завужена. Борти моделі злегка вигнуті зовні, їх товщина у 
верхній частині складає 0,5 см. Нижня частина її трохи розширена і являє собою 
невисоку основу. Довжина моделі судна - 14,7 см, висота бортів - 5,6 см. В тій же 
частині Криму на городищі Калос Лимен знайдена інша керамічна модель. За 
знайденими поряд коській амфорі та чорнолаковому світильнику вона датована II ст. до 
н.е. Модель має витягнуту овальну форму із загостреним носом. Корма моделі 
розширена і в нижній частині має виступ. Борти її теж трохи вигнуті зовні, а товщина 
їх верхньої частини - 0,6 см. Дно моделі плоске, її довжина досягає 14 см, а висота - 
4,5 см [11]. 

Поширення античних релігійних уявлень, в тому числі і поховальних традицій, в се-
редовищі осіло-кочового населення півдня України приводить до їх злиття з місцевими куль-
тами. В результаті виникають незвичайні культові образи, поєднуючі в собі символіку різних 
світоглядних уявлень. Такою є скіфська поховальна модель судна на колесах із Одеського 
археологічного музею. Вона була знайдена в 1909р. в похованні IV-ІІІ СТ. н.е. в Пантікапеї. 
її висота 12,2 см, а довжина 14 см. Судно має подовжений, відкритий зверху корпус з чітко 
виявленою загостреною носовою частиною і високими аортами. Корма судна зверху покрита 
настилом. Від нього вгору піднімаються і перехрещуються дві дуги-ручки. За допомогою 
осей, розташованих в центральній частині і в кормі, судно встановлене на чотири колеса. В 
передній, відкритій, частині судна на підвищенні розміщена фігурка чоловіка. На дні судна 
викреслені зображення двох вершників зі списами. Носова частина трохи нижче бортів має 
наскрізний отвір. Нижче нього накреслено солярний знак, що і дозволяє тлумачити 
знахідку як модель поховального човна з рисами воза [12]. 

Подібний образ човна на колесах для поховання був добре відомий у Давньому Єгипті. 
XVI ст. до н.е. датується золота модель човна встановленого на повозці з чотирма колеса-
ми з поховання цариці Ахотеп. У моделі довжиною 43 см розміщено шість пар гребців з 
веслами, наглядача за ними і керманича з великим веслом-кермом.77 Про те, що подібні 
конструкції у вигляді сполучення човна та воза-платформи на колесах використовува-
лись під час поховальних ритуалів свідчить, зокрема, розпис з давньо-єгипетського похо-
вання Собек-Нах біля Ель-Калба. На ньому зображено поховальну процесію з трьох жерців 
яка супроводжує небіжчика покладеного у човен. Його встановлено на повозці у вигляді 
платформи з колесами, яку тягне пара биків [18]. 

Традиція виготовлення вотивних моделей суден зберігала своє значення у духов-
ному житті багатьох європейських народів і в середньовіччя. Добре вона була відома і 
слов'янській культурі. У 1948-1961 pp. 18 моделей човнів була знайдено у Західному 
Помор'ї в Польщі, 10 з них знайдено у Щецині, 5 - у  Волині і 3 - у Помор'ї [14]. Під 
час розкопок давнього порту Гданьська в культурних шарах Х-ХШ ст. було знайдено 
106 дерев'яних моделей суден [15]. 

В останні десятиліття 14 моделей човнів, що датуються X-XV ст. знайдено в куль-
турних шарах Новгорода [16] і 28 моделей XI-XV ст. виявлено при розкопках у Пскові 
[17]. Ці, виготовлені з дерева та кори моделі, мають розміри в довжину від 8 до 52 см. 
Ці рідкісні знахідки дають уяву про те, як виглядали моделі суден слов’янського часу. 
Вони використовувались в обрядах, пов'язаних з освяченням нових суден, початком і 
закінченням морських походів. Не виключено, що вотивні моделі суден застосовува-
лись і в поховальних обрядах слов'ян. 
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ЛОХМАТОВА А.И. 

РАЗДЕЛЫ В КРЕСТЬЯНСКИХ СЕМЬЯХ ЮЖНОЙ УКРАИНЫ В 
ПОРЕФОРМЕННЫЙ ПЕРИОД И УЧАСТИЕ В НИХ СЕЛЬСКИХ СХОДОВ 

1. Крестьянский мир: взгляд через столетие 

Крестьянский мир огромный и многомерный. В 1897 г. в Российской империи из 
125 640 021 жителя, зарегистрированного Первой всеобщей переписью, 96 896 648 че-
ловек (или 77,1%) принадлежали к крестьянскому сословию [1]. Поэтому не будет боль-
шим преувеличением утверждение: мы все родом из крестьянства, мы вышли из его 
мира. Стоит ли удивляться тому интересу, который был, и, смеем надеяться, еще будет к 
его проблемам как с позиций дня сегодняшнего, так и в аспекте историческом. Отметим 
лишь, что при всей многогранности крестьянской жизни, и публицистика, и иссле-
довательская литература обращается лишь к определенным ее сюжетам. К примеру, 
велись и не прекращаются споры о характере поземельной общины. Не будем здесь вда-
ваться в аргументацию спорящих сторон, однако заметим, что различные оценки обус-
ловлены не только противоречивостью самой общины и прежде всего сочетанием в ней 
таких, казалось бы, взаимоисключающих понятий, как фискально-полицейские функ-
ции, с одной стороны, и демократическое начало, с другой, но и недостаточной ее конк-
ретной изученностью. Так, до сих пор в нашей историографии нет специальных работ о 
структуре крестьянской пореформенной общины, а главное - о том, как реально, на 
практике решала община свои проблемы. А ведь весьма интересно посмотреть на функци-
онирование общины с точки зрения соблюдения ею традиционных норм поведения крес-
тьян - на сельском сходе, в быту, при коллективных работах и т.п.; как общиной регули-
ровался отход на заработки и совершался надзор за исполнением религиозных праздни-
ков и традиционных обрядов, как, наконец, влияла община на семейные отношения 
-разделы, назначения или смещения главы семьи, установление опеки. 

В данной статье предпринята попытка на основе архивных материалов осветить лишь 
один из фрагментов общинного быта южноукраинского села, а именно: семейные разделы и 
участие в них органов крестьянского самоуправления. В местных архивах Украины отло-
жилось значительное количество документов, которые содержат богатую информацию о 
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жизни крестьянских обществ. Среди этих документов, пожалуй, важнейшее место занима-
ют мирские приговоры сельских сходов. В контексте вынесенной в заглавие темы важно 
подчеркнуть, что приговоры, содержащие решения мирских сходов, дают четкое представ-
ление не только об управлении и общественной жизни общины в целом, но и о каждом ее 
семействе в отдельности. Приговоры - это весьма своеобразный, оригинальный источник. 
Возникнув не посредственно в крестьянской среде, они несут на себе отпечаток ее социаль-
ного быта, традиций, взглядов и устремлений. Без преувеличения можно утверждать, что в 
приговорах нашла свое выражение вся многогранная жизнь общины, в них наиболее на-
глядно просматривается ее повседневное функционирование. Сохранившиеся в государ-
ственном архиве Запорожской области мирские приговоры Царицынокутского сельского 
общества за 1860-е-1900-е годы дают возможность на примере конкретно-исторических 
сюжетов получить наглядную и образную картину жизни сельских обществ, участие сельс-
кого схода в жизни крестьянства на протяжении нескольких поколений. 

Обладая большими информативными возможностями, приговоры не только позво-
ляют судить об административных, податных, хозяйственных и многих других функциях 
общины, но и дают образное представление о самой что ни на есть обыденной жизни 
крестьян. Ведь крестьянин не просто жил в каком-то конкретном обществе, но он был 
тысячами ничей с этим обществом связан. Сейчас даже трудно представить, до какой сте-
пени жизнь крестьянина, и личная в том числе, была открыта обществу, насколько она 
этим обществом просматривалась и зависела от него. Ибо, как сказал поэт: "От людей на 
деревне не спрятаться, нет в деревне секретов у нас". К вопросу о зависимости крестьянс-
кой. Известно, что крестьяне уходили на заработки. И уходили, порой, весьма далеко. 
Община не возражала; платил бы исправно подати. Но ведь в любой момент любого своего 
члена могла востребовать обратно, как бы далеко он не был. Вот пример. Начнем с того, 
что крестьянин для того, чтобы уйти, должен был получить паспорт, в котором значи-
лось, что предъявитель сего, такой-то губернии, уезда, волости и деревни крестьянин "уво-
лен в разные города и селения Российской империи". И срок четко оговаривался: на ме-
сяц, два, три, полгода, год. А с конца XIX века паспорта и на 5 лет давали. Но для того, 
чтобы крестьянин мог паспорт получить, его, кстати, выписывало волостное правление, 
сельское управление выдавало удостоверение, где значилось, что препятствий "со сторо-
ны сего управления и старшего главы семьи не имеется". "Старший глава семьи" писал 
расписку, к примеру, такую: "даю сию подписку в том, что на выдачу сыну моему полуго-
дового паспорта препятствий с моей стороны нет в чем и подписываюсь" [2; д.681, л.28об.], а 
сельское управление добавляло: "а по прошествии срока явиться ему обратно; в противном 
же случае поступлено с ним будет по законам" [2; д.681, л.23]. 

И далее, каждый раз, когда заканчивался срок действия паспорта, крестьянин 
обращался в свое сельское управление: "прилагая при сем свой письменный вид, кото-
рому срок истек 17 ноября с.г. покорнейше прошу о высылке мне паспортную книжку 
на 5 лет. Прилагаю при сем один рубль денег на расходы и покорнейше прошу не за-
держивать и ускорить высылкой" [2; д.681, л.41]. Это письмо в Царицынокутское сель-
ское управление прислал в январе 1902 г. Александр Федорович Цивирко, 22-летний 
помощник начальника станции Гонгота Забайкальской железной дороги и ... крестья-
нин села Царицын Кут. Пожалуй, никому из крестьян рассматриваемого нами некогда 
крепостного села графа Канкрина за сорок лет, прошедших после отмены крепостного 
права, не удавалось подняться так высоко по социальной лестнице - помощник 
начальника железнодорожной станции. Но, невзирая на свой статус и расстояние в 
тысячи верст, Александр Цивирко связан со своим селом, он от него зависит. И от сво-
его отца - "старшего главы семьи". А старший глава семьи был совершенно волен по-
ступать так, как ему заблагорассудится. И даже не объяснять своих решений. Так, к 
примеру, произошло с отцом Александра Федором Цивиркой. А перипетии дела тако-
вы: 13 января волостной старшина предписывает Царицынокутскому сельскому ста-
росте "доставить сведения не имеется ли препятствия со стороны общества на выдачу 
паспорта на 5 лет Александру Цивирке а также подписку главы семьи на выдачу книж-
ки" [2; д.681, л.41об.]. 16 января сельский староста ответил Веселянскому волостному 
правлению о том, что препятствий нет ни у общества, ни у старшего главы семьи 
Федора Цивирко, о чем свидетельствует его расписка. Но вот 21 января волостное прав-
ление сообщает сельскому управлению, что "5-летняя паспортная книжка на выдачу 
коей было изъявлено согласие отца" и которая уже "изготовлена", теперь аннулирует-
ся, потому что "он Федор Цивирко вновь заявил выдать сыну его Александру только 
годовой паспорт" [2; д.681, л.42, 87]. Тогда же, 21 января, Веселянское волостное прав-
ление отправило письмо начальнику станции Гонгота: "Прилагая при сем годовой пас-
порт на имя господина помощника начальника станции Гонгота Александра Федорова 
Цивирко вместо просимого им паспортной книжки на 5 лет выдачи которой отцом его 
не разрешено, волостное правление покорнейше просит Ваше благородие вручить пас- 
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порт Цивирко под расписку" [2; д.681, л.94-94об.). И получил Александр паспорт го-
довой. Почему поступил так отец? Чем руководствовался? Простой меркантильный 
интерес, ожидание помощи от сына? Или зависть к удачливому сыну? Или просто ку-
раж отца, желание показать свою власть? 

Еще пример несколько иного рода. Крестьянин села Николаево-Александровское той 
же Веселянской волости Емельян Дмитриевич Чабанец, 1875 года рождения, обратился в 
свое сельское управление с просьбой выдать ему 5-летний паспорт. И сельское управление 
пишет в далекую станицу Николаевку Кубанской области письмо такого содержания: "Не 
вдалеке от станицы находится аренда Евфима Зиновьевича Месяца у кого находится в 
услужении николаево-александровский крестьянин Дмитрий Чабанец. Ныне в деревне 
Николаево-Александровке проживает родной сын Дмитрия Чабанца Емельян ходатай-
ствующий о выдаче ему годового паспорта, но так как для выдачи такового необходимо 
согласие старшего члена семьи в виду чего сельское управление покорнейше просит не 
отказать в отобрании от Дмитрия Чабанца подписки в неимении препятствий в выдаче 
отдельного вида на жительство сыну Емельяну и таковую подписку с засвидетельствован-
ной подписью Дмитрия Чабанца не отказать выслать в сельское управление" [2; д.681, 
л.104-104об.]. Дмитрий Чабанец расписку написал, станичное управление печатью ее за-
верило. И вот 26-летний крестьянин получает разрешение и от отца, и от общества на сво-
боду передвижения. На определенный срок, а потом все снова повторится сначала. При-
веденные случаи (а их множество: только за пять месяцев 1902 г. с января по май одним 
лишь сельским управлением, а именно Царицынокутским, было выдано 48 удостовере-
ний) - иллюстрация впечатляющей зависимости крестьян и от семейства, и от общины; у 
нее ведь тоже "препятствия" могли быть. 

Эта глобальная зависимость крестьян и от общества, и от главы семейства весьма 
наглядно видна в решениях сельского схода. Она прослеживается даже в плане нравствен-
ном, этическом, хотя и не в той степени, как в плане хозяйственном, экономическом, со-
циальном. Здесь она проявляется в полной мере. А ведь сход - это живой организм. И на 
его решения влияли многие факторы, начиная от личностных отношений, которые сло-
жились у того или иного крестьянина, его семейства с обществом, и заканчивая временем 
года, в которое происходил сход, погодой того дня, наконец, настроением, царившем в тот 
день на сходе. Поэтому не всегда в решениях схода найдем рациональность, логику, пос-
ледовательность. Вот, к примеру, 24 апреля 1894 г. сход слушал просьбу крестьянина Изо-та 
Кодыки "о том чтобы отрезать ему план с выгонной общественной земли в количестве 5 
сажен для устройства на нем гумна" [3; д.7, л.41об.-42). Как решает сход вопрос? Изот 
получил отказ. Мотивировка: его старая усадьба достаточно велика и на ней вполне можно 
устроить гумно. Но, очевидно, летняя страда придала аргументы Изоту: то ли урожай был 
большой и на току не помещался, то ли ток был уж слишком маленьким, как бы то ни было, 
но Изот был настойчив и в декабре вновь обращается к сходу. Теперь уже он просит 
конкретное "на горе против его усадьбы около гумна крестьянина Никиты Рыбки в коли-
честве 360 кв.саж." место [3; д.7, л.108-108об.]. Позиция схода изменилась. Он отводит 
просимую землю Изоту. Но, должно быть, с большим нежеланием, а потому и с существен-
ными оговорками: дабы Кодык "отведенного ему места для гумна до усадьбы не пригора-
живал, а должно быть отдельно от усадьбы до передела земли" [3; д.7, л.108об.]. 

24 апреля 1894 г. на сходе слушали "словесное заявление нашего сельского старосты 
о том что священник села Царицына Кута отец Дмитрий Добровольский заявил ему чтобы 
отрезать план с выгонной общественной земли для постройки дома для церковно-
приходской школы" [3; д. 7, л.41об.-42]. Здесь, казалось бы, интересы всего общества. Да. 
Но и конкретной крестьянской семьи тоже. Потому что, как оказалось, выделенная схо-
дом для школы земля не только расположилась около усадьбы крестьянина Потапа 
Ци-вирки, но и отрезала ее от поля. И хотя сход оговорил в своем решении, чтобы через 
выделенный школе "план был бы навсегда беспрепятственный проезд крестьянину 
Потапу Цивирки на его усадьбу", но окончательно проблему не решил. Спустя некоторое 
время сход вынужден был вернуться к вопросу проезда, потому что, как констатировалось 
им в приговоре в декабре того же года, "на усадебное место отведенное для 
церковно-приходской школы выходят ворота Потапа Цивирки". Разве сход не знал об этом, 
принимая решение в первый раз? Ведь это же он постановил, что Цивирка будет 
беспрепятственно выезжать на школьный двор. В общем-то проблема создана самим 
сходом: место для школы выбрано явно неудачно в том отношении, что затрагивались 
интересы крестьянина, да и для школы также созданы неудобства: по ее двору разъезжают 
телеги. Как решает вопрос сход? Принимает решение: воротами, выходящими на 
школьный двор, Цивирка имеет право пользоваться "только для въезда с хлебом с поля в 
летнее время, а по другим надобностям он пользуется другими лицевыми воротами дабы не 
загрязнять и не засоривать церковной площади". Права Цивирки явно ущемлены, и сход, 
чтобы как-то исправить ситуа- 
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цию, предоставляет Цивирке возможность "проделать другие ворота боковые от крестья-
нина Алексея Житника" [3; д.7, л.41об.-42; 141-141об.]. 

Но чаще вопросы решались мирно, полюбовно. Так, когда к сходу обратились кре-
стьяне Аврам Семеренько и Дмитрий Болюта с просьбой "отвести им другие плановые 
участки", так как их усадьбы расположены в низменном месте у реки Конки и залива-
ются водой во время дождей и таяния снегов, сход отнесся с пониманием к их бедам и 
выделил 7 саж. первому и 3 саж. второму, "которые участки будут соответствовать бро-
саемым усадебным участкам" [3; д.7, л.209об.]. Вообще нужно отметить, что личност-
ный фактор был чрезвычайно важным элементом в этом живом организме, именуемом 
крестьянским миром. Мир мог любить, а мог и невзлюбить. Художественная литература 
полна примеров таковых взаимоотношений общины и крестьянина. Архивные же 
документы позволяют проследить, как при решении вопросов, аналогичных по своему 
содержанию, сход занимал диаметрально противоположные позиции, которые трудно 
объяснить с правовой позиции, но которые легко укладываются в рамки межличност-
ных отношений. Сход мог быть добрым. Вот, к примеру, 1 марта 1892 года рассматри-
вал он просьбу "состоящего в запасе армии незаконнорожденного от девицы села Цари-
цына Кута Александры Федоровны Шаповал она же Беспалько рядового Ивана 
Шапо-вала он же Безпалько о том, чтобы принять его в среду крестьян села Царицына 
Кута, так как он не причислен к обществу по случаю того, что он незаконнорожденный". 
Сход, обсудив, "между собою всех нас согласия"', постановил: принять Ивана 
Шаповала "в среду общества крестьян села Царицына Кута". При этом оговорил, что 
принимается Шаповал "без надела земли", что же касается земли под усадьбу, то сход 
предоставил право сельскому старосте дать с выгонной общественной земли "усадьбу в 
количестве 80 квадратных сажен" [3; д.4, л.147об.-148об.]. Если учесть отношение 
крестьян к незаконнорожденным, то принятие Ивана Шаповала в свое сообщество - 
поступок весьма великодушный. И совсем иной была позиция схода, когда он отказывал 
в просьбе Ивану Череватому. Здесь, что правда, ситуация не так проста, как в 
предыдущем случае, но и не настолько сложна, чтобы в ней не мог разобраться сход. Но 
ведь не хотел разбираться и стоял на своем. А дело было так. В октябре 1894 г. к сходу 
обратился отставной солдат Иван Череватый с просьбой приписать к своему семейству 
своего племянника крестьянина деревни Большая Екатериновка Демьяна Череватого. 
Сход отказал с такой мотивировкой: "в виду прироста населения мужского пола в 
каждой семье для которых необходима усадебная и полевая земля которая может 
понадобиться и Демьяну Череватому в приписке его к семейству Ивана Череватого 
отказать" [3; д.7, л.80об.-81об.]. В данном случае сход нарушил существующий в 
крестьянской среде обычай. Как оказалось, еще в 1870 г. к крестьянину села Царицын Кут 
Гавриилу Балковому "пристал в приймы отставной солдат из крестьян 
Екатеринославской губернии Александровского уезда Григорьевской волости деревни 
Большая Екатериновка Иван Череватый". Через четыре года Гавриил умер, Иван же и жил 
в его доме, и его участком земельным пользовался и вообще "на основании местных 
обычаев должен бы быть приписан в посемейном списке к семейству своего тестя 
Гавриила Балкового". Но к 1894 году, к рассматриваемым нами событиям, прожив в 
доме Балкового 24 года, Иван, как оказалось, почему-то так и не был приписан к 
семейству. Обо всем этом сходу напомнил в своем предписании земский начальник, 
добавив при этом, что Ивана Череватого "в семейный список надо вписать с ведома 
общества", при этом, подчеркнул земский начальник, "согласия его (т.е., общества - 
авт.) не требуется". Сход предписание земского начальника выслушал, но стоял на 
своем: та же формулировка - население, де, растет, земли мало. Очень долгим было 
обсуждение вопроса. Помимо предписания земского начальника крестьянам был также 
зачитан и "порядок о приписке к семействам", где говорилось, что "мещане и крестьяне 
имеют право приписывать к своим семействам всех вообще лиц принадлежащих к ме-
щанским и ремесленным сословиям и к состоянию сельских обывателей". При этом "при-
писка к семействам мещан и крестьян должна быть производима с ведома городских и 
мещанских обществ, но согласия обществ на таковую приписку не требуется". Итак, и 
существующий закон гласил о том, что сход не имеет права не разрешать приписку, и 
местный обычай говорил о том же, но в постановленных двух приговорах крестьяне были 
тверды: не разрешать приписки Череватому. Что правда, оба приговора схода не были 
утверждены вышестоящими органами [3; д.7, л.80об.-81об.; 84-84об.]. Но здесь важно 
другое: позиция крестьян. В одних случаях они без проблем принимали в свое сооб-
щество, в других же подобных случаях прописка совершалась только лишь при содей-
ствии земского начальника и по постановлению казенной палаты. Как, к примеру, было с 
внуком Федора Гнедого, которого также только при содействии земского начальника по 
постановлению Таврической Казенной палаты приписали к семейству деда с правом 
"пользоваться наделом земли и усадьбою наравне с другими членами приписавшего 
его семейства" [3; д.7, л.57об.-58]. 
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Рассмотренные ситуации позволяют утверждать: полученная после отмены крепост-
ного права свобода крестьян была весьма своеобразной. Крестьянин продолжал пребывать в 
зависимости и от общины, и от "старшего главы семьи". А он хотел свободы как от пут 
общественных, так и кровнородственных. Поэтому и уходили крестьяне: кто из общины -на 
месяц, на год, навсегда, а кто - хотя бы в другую хату, пусть даже и стоит она в одном дворе 
с отцовской. Кстати, и из общины крестьянину было легче уйти, если он уже ушел из семьи. 
Ибо в удостоверении, выдаваемом сельским управлением, в таком случае значилось: "состоит 
на отделе и согласия от старшего главы семьи не требуется" [3; д.681, л.119]. 

Предварить материал о семейных разделах в жизни крестьянского общества хоте-
лось бы со следующего замечания. Круг вопросов, обсуждаемый на сельских сходах, был 
чрезвычайно широкий. По тематическому признаку среди обследованного нами материала 
можно выделить около десятка групп приговоров. Деятельность должностных и дове-
ренных лиц крестьянского общества; составление сметы и всевозможных списков, 
будь-то алфавитного, посемейного или рекрутского; семейные разделы и выделение 
усадебного места, опека над малолетними и их имуществом и аренда земельных участков, 
церковь и школа, корчма и винная лавка, предпринимательская деятельность, 
хлебозапасный магазин и многие другие проблемы крестьянского общества, которые 
трудно ввести в вы-шеназванные разделы. Но над всеми этими проблемами доминирует 
одна единственная -семейные разделы. В качестве доказательства можно привести 
следующие данные. За период с 21 февраля 1894 г. по 14 мая 1895 г. в рассматриваемом 
нами Царицынокутском сельском обществе Веселянской волости Таврической губернии 
состоялось 19 сходов, на которых было рассмотрено 104 вопроса и составлено 82 приговора. 
Так вот из данного количества вопросов 37 так или иначе касались семейных разделов, а из 
означенного числа приговоров таковых было 28. Никакая другая проблема по количеству 
вопросов, обсуждаемых на сходах, даже не приближается к этим показателям. К примеру, 
вопросы о должностных лицах крестьянского общества обсуждались 15 раз, о 
доверенных лицах - 13 раз, о церкви - 5 , о  школе - 2 и т.д. Таким образом, более трети 
обсуждаемых на сходах вопросов касались семейных разделов. Без преувеличения можно 
утверждать, что семейные разделы - это самые жгучие проблемы крестьянского мира, 
решаемые когда с миром, когда с огромнейшими обидами и судебными 
разбирательствами, они были непременным атрибутом сельского общества, каждого его 
семейства. 

Очевидно, было бы целесообразным прежде, чем рассматривать вопрос о семейных 
разделах в украинской деревне, дать краткую характеристику украинской семьи. Но это 
большой и самостоятельный вопрос, он выходит за рамки данной статьи. Ограничимся 
лишь следующим замечанием. На протяжении столетий украинская семья, как, навер-
ное, и семья в любой стране в любую эпоху, являлась самым прочным звеном общества. 
Именно в семейном быту, в порядке повседневной жизни, который консервировался и 
закреплялся обычаем, хранилась и передавалась из поколения в поколение та социальная 
наследственность, которая в жизни любой социальной группы играет не меньшую роль, 
чем биологическая. Основными типами семьи были, как известно, простая или малая се-
мья, состоящая только из супругов или супругов с неженатыми детьми; расширенная се-
мья, включающая супружескую пару с детьми и родственников, не находящихся друг с 
другом в брачных отношениях; и, наконец, сложная или составная семья, состоящая из 
двух и более супружеских пар. Ревизские сказки и посемейные списки рассматриваемого 
нами Царицынокутского сельского общества позволяют говорить о том, что в Южной 
Украине встречаются семьи всех типов. К примеру, в посемейном списке за 1874 г. под № 
57 значится семейство Тихона Иосифовича Мирошниченко, 54 лет. С ним живет жена, 
53-летняя Елена, четыре сына от 31-го года до 11-ти лет, две невестки — жены старших 
сыновей и внуки [3; д.2, л.59об.]. Т.е., здесь в семье отца наряду с малолетними сыновьями 
живут со своими семьями два женатых сына. А вот другой пример. В этом же списке под 
№58 семейство 44-летнего Степана Яковлевича Кулика. У него жена, две дочери, два сына, 
20 и 10 лет, и два брата 42-х и 36-ти лет, каждый со своим семейством [3; д.2, л.60об.]. Можно 
привести множество других примеров самых невероятных комбинаций, встречавшихся в 
крестьянских семьях. Но при всем при этом, конечно же, наиболее распространенной в это 
время была простая семья. Из источников четко вырисовывается крестьянский взгляд на 
семью как на непременное условие жизни каждого крестьянина. Семейно-брачные 
отношения находились в поле зрения всего сельского общества и зависели от об-
щественного мнения. Только женатые люди могли быть правомочными на сельских схо-
дах, имели возможность получить в надел землю, завести самостоятельное хозяйство, для 
нормального существования которого необходимы и мужские, и женские руки. В силу 
этого в деревне вплоть до начала XX в. сохранялся высокий уровень брачности. Женитьба 
была, кроме того, моральным долгом каждого. Такие взгляды поддерживались и право-
славной церковью. Признание крестьянами роли семьи в материальном и нравственном 
благополучии человека, в преемственности поколений, которая реализовывалась через 
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семью, отразилось в многочисленных пословицах и поговорках, касающихся семейного 
быта: "В семье и каша гуще", "Семейный горшок всегда кипит", "Семья воюет, а одино-
кий горюет", "Холостой - что бешеный. Холостой - полчеловека", "Хороший парубок, 
хоч води напийся, та й досі не женився". 

Вторая половина XIX в. известна многими изменениями в различных областях об-
щественной жизни, которые затронули практически все слои населения, в том числе и 
крестьянство. Но крестьянская семья, в силу своей традиционности, минимальной под-
верженности изменениям, выстояла. Важно подчеркнуть, что в регулировании семейных 
отношений в крестьянской семье главную роль играл не закон, а обычаи и традиции. Они 
же доминировали и в таком болезненном вопросе, как семейные разделы. Здесь впору за-
даться вопросом: почему происходили семейные разделы? Вопрос не праздный. И вполне 
может быть предметом отдельной статьи. Но мы ограничимся лишь некоторыми замеча-
ниями. Ведь вне всякого сомнения - большая семья экономически более выгодна. Почему 
же тогда "гроби хату з лободи, а в чужую не веди"? Так ли уж "чужа хата такая, як 
свек-руха лихая"? Безусловно, противостояние: свекровь-невестка было чрезвычайно 
весомым аргументом в этом деликатном деле. "В мене свекруха люта змія: ходить по 
хаті, полум'ям на мене дише, а з носа гонить дим кужелем. На словах, як на цимбалах 
грає, а де ступить, то під нею лід мерзне; а як гляне, то од її очей молоко кисне" - это 
оценка невестки своей свекрови. А это мечта невестки, прямо скажем, недобрая мечта: 
"Коли б мені Господь поміг Свекрухи діждати! Заставила б стару суку Халяндри скакати. 
Скачи, скачи, стара суко, Хоч на одній ніжці, А щоб знала, як годити Молодій невістці". А 
это "будни" невестки и свекрови: "Колотнеча в Кайдашевій хаті не переставала. 
Кайдашиха не говорила з Мотрею по три дні, хоч Мотря вже не сміла варити собі обід 
окремо. Стара Кайдашиха дуже любила свого онука, колихала його, цілувала, пестила. 
Мотря не давала їй дитини й одганяла її од колиски". 

А вот и "мужской разговор" отца с сыном: 
-Як же, Карпе, тепер буде у нас з хазяйством? Чи тільки Мотря одділить свої горш 

ки, чи й ти думаєш одділятися з худобою та з полем? 
-Лучче, тату, зовсім одрізниться з худобою і полем, - сказав Карпо. 
-Гляди, щоб навпісля не жалкував. Ми робили в гурті однією худобою, а ти знаєш, 

що в гурті каша їсться, а гуща дітей не розгонить. 
-І вже, тату, нас гуща давно розігнала! Як уже буде, так і буде. Одрізніть мене з ху-

добою і з полем. Буду плакати на себе, а не на вас. 
-То ти і свій тік закладеш? У нас грунт такий тісний. 
-Та вже де-небудь притулюся, хоч у куточку. - сказав Карпо. 
І батько мусив одділить синові хазяйство: дав йому пару волів, воза, борону і мусив 

виділить частку поля [4]. 
Это - классик украинской литературы И.С. Нечуй-Левицький и его хрестоматийные 

герои. Можно спорить по поводу их правдивости, но есть архивный материал и его 
достоверность не подлежит сомнению. 

2. Семейные разделы 
Итак, семейные разделы, какими они предстают в приговорах сельских сходов. Осо-

бенно интенсивно вопросы об отделении взрослых сыновей, разделе имущества между 
родителями и детьми обсуждались весной. И это понятно. Ведь крестьянский календарь 
имеет свои особенности, подчиненные раз и навсегда обычаям, традициям, в основе кото-
рых лежит чаще всего природный ритм. Поэтому весной, накануне посевных работ "стар-
шие главы семей" благословляли своих зачастую очень даже взрослых сыновей на "само-
стоятельное ведение хозяйства". 

Так, к примеру, 13 марта 1894 г. сельский сход Царицынокутского общества составил 
шесть приговоров, из которых пять были посвящены семейным разделам, в апреле таких 
приговоров было четыре из пяти [3; д.7, л.8-9,16об.-17об., 20об.-21об., 24-25об., 28об.-29об., 
32об.-34, 37-38об.). Как совершались разделы, что лежало в их основе, на какой законода-
тельной или обычаевой базе они осуществлялись? Нужно отметить, что компетенция схо-
дов основывалась на существующем законодательстве. В постановляющей части любого 
решения обязательно указывался правовой документ, на основании которого оно принима-
лось. Полномочия сельских сходов определялись прежде всего "Общим положением о кре-
стьянах, вышедших из крепостной зависимости". Его статьями руководствовались кресть-
яне в своей каждодневной практике. При решении же вопросов о семейных разделах ссы-
лались на 5 пункт 51 статьи: "разрешение семейных разделов" [5]. 

Рассмотрим некоторые из семейных разделов, совершенные в Царицынокутском 
обществе Веселянской волости Мелитопольского уезда Таврической губернии в 1894-1895 
годах. 

13 марта 1894 г., как уже сказано, сход составил пять приговоров, которыми под-
тверждались семейные разделы. Первой сход обсуждал просьбу "нашего односельца стар- 
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шего главы семьи" Степана Кревенченка, суть которой состояла в следующем: "так как 
он в своем семействе имеет двух сыновей, Иосифа и Тимофея, хозяйство вполне достаточ-
ное, то желает старшего сына Иосифа Степановича Кревенченка отделить из своего се-
мейства на самостоятельное хозяйство" [3; д.7, л.8]. Сход постановил разрешить раздел. 
При этом подчеркивалось, что Иосиф своего душевого надела земли не имеет, а глава семьи 
имеет два душевых надела - 11 дес. И это кроме усадьбы. Из имеющихся 11 дес. Степан 5 
дес. определил своему сыну Иосифу. За этот надел Иосиф "на будущие годы" обязан 
оплачивать все "казенные, земские и мирские денежные сборы, сколько будет причитаться, 
наравне с другими крестьянами села Царицына Кута" [З; д.7, л.8]. 

Этот фрагмент постановления сельского схода был непременной составляющей час-
тью всех приговоров о разделах. Ровно как и замечание о том, что "за разделяющимся се-
мейством денежных недоимок как казенных, так и мирских никаких не состоит" [3; д.7, л 
.8]. Вообще нужно сказать, что все приговоры о семейных разделах составлялись согласно 
существующей формы: вначале сообщалось о том, что к сходу с просьбой обратился, и это 
обязательно выделялось, "наш односелец", во-первых, и "старший глава семьи", во-вторых 
(были случаи, когда с просьбой об отделении обращались матери, тогда форма несколько 
менялась), скажем, слушали просьбу "вдовы крестьянки села Царицына Кута Марии 
Хортицкой в нижеследующем: так как она в своем семействе имеет 5 сынов ... то желает 
каждого отделить из своего семейства на самостоятельное хозяйство..." [3; д.7, л.37]. Затем 
излагалась суть дела, где также были необходимые слова. Прежде всего, указывалось ко-
личество сыновей в семействе, сколько и кто именно уже отделен, и далее непременно под-
черкивалось, что "хозяйство вполне достаточное". И, наконец, высказывалось пожелание 
главы семейства отделить, как правило, старшего сына, а затем оставшихся сыновей 
вновь-таки по старшинству, "из своего семейства на самостоятельное хозяйство". 

Практически не было случая, чтобы сход не разрешал раздела. Раздел семейств был 
совершенно естественным и неизбежным процессом, как и любое явление природы, 
будь-то рождение человека или гроза. Поэтому функция схода заключалась в том, чтобы 
узаконить не столько сам факт раздела, сколько волю главы семейства в определении 
количества имущества своим сыновьям. А здесь воля отца была абсолютно непререкаема 
и практически неоспариваемая. Правда, при этом следует иметь в виду, что речь идет об 
имуществе, которое принадлежало отцу. А это, практически, все движимое имущество. А 
вот что касается земли, то здесь все зависело от того, получил ли сын землю в надел при 
составлении уставных грамот или не получил. Иными словами говоря, был ли он рожден 
до 1861 г. или после него. И если сын таковой надел имел, он его получал при разделе без 
каких-либо ограничений или изменений. Далее, если, к примеру, отец умирал, то отцовс-
кая часть могла быть разделена между сыновьями, а могла и не делиться и достаться од-
ному сыну, если на то была воля отца. Ибо, как мы уже говорили, воля отца была абсолютно 
непререкаема. И если было духовное завещание отца, каким бы несправедливым в от-
ношении своих детей оно не было, изменить его фактически было невозможно. Так, 24 
апреля 1894 г. к сходу обратился Антон Иванович Собко с просьбой "о том, чтобы надел 
земли умершего его отца Ивана Николаева Собки в количестве 6 дес. с выгонной разде-
лить по равной части с его родным братом Тихоном Ивановичем Собкой которым ныне 
пользуется Тихон Собко в силу духовного завещания данного ему умершим отцом" [3; д.7, л 
.45]. Сход Антону отказал и постановил, что наделом будет пользоваться Тихон, как то и 
было завещано отцом [3; д.7, л.45об.]. Почему отец оставил весь надел Тихону? Всего у 
Ивана Николаевича Собко (Собченко) было три сына и дочь. Дочь вышла замуж - отре-
занный ломоть. Средний сын Тимофей умер в 1881 г. в возрасте 30 лет и хотя оставил 
после себя сына и двух дочерей, но вдова его вышла замуж, дети же хотя и показаны в 
посемейном списке как члены семейства деда но вполне возможно жили с матерью в новой 
семье. И главное: сына Тимофея, т.е. внука Ивана Собко, никто во внимание не принимал; 
он унаследовал надел своего умершего отца [6]. Из двух же оставшихся сыновей Иван 
предпочел младшего Тихона. Тихон родился в 1854 году, Антон - в 1845. И тот, и другой 
имел свои указные земельные наделы, т.е. изначально братья находились в равном 
положении. Что касается детей, то ни Антон, ни Тихон не были ими обременены. Скорее 
всего, обделены по меркам того времени - по одному сыну у каждого. Поэтому такого 
аргумента в пользу одного из них, как наличие большего количества детей, здесь так же не 
было. В пользу же Тихона, может быть, сыграл тот факт, что был он более, так сказать, 
"авторитетным" в крестьянской общине. К примеру, в январе 1886 г. Тихона сход упол-
номочил сделать проверку деятельности сборщика податей за 1885 г. [3; д.З, л. 16], в де-
кабре этого же года - вести дело против Самойла Цейтлина [3; д.З, л.51], с которым сход 
враждовал долгие годы, Тихон был грамотным и часто выступал доверенным лицом об-
щества. Но каким бы ни был предполагаемый ними расклад, вероятнее всего, причина 
такого решения отца заключалась в том, что доживал он с семейством Тихона и именно 
ему завещал землю, которая была его указным душевым наделом. 
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Итак, в решении схода обязательно указывалось, имел ли отделяемый сын свой ду-
шевой надел земли. Если имел, то он его забирал. Если же не имел, то сход, подчеркнув, 
что сын своего душевого надела земли не имеет, указывал, какое количество земли имеет 
глава семьи и сколько из этого количества отец определяет своему сыну. 

Но вернемся к семейству Степана Кревенченко и его проблемам. Степан, кроме при-
надлежащего Иосифу земельного надела, выделил старшему сыну пару лошадей с брич-
кой и упряжью, земледельческие орудия как-то: трехлемешный пукарь, борону, веялку 
да "две штуки рогатого скота, да 10 овец". Здесь приговор сельского схода: "к самостоя-
тельному владению хозяйством отделяемый вполне способен" [3; д. 7, л.8об.-9] звучит как 
констатация реального положения дел. За много лет отец и два его взрослых сына (на мо-
мент отделения Иосифу было 30 лет, а Тимофею - 26.) на двух наделах земли вполне были 
способны создать достаточно крепкое хозяйство. 

Рассматриваемый нами семейный раздел можно отнести к разряду наиболее простых. 
По сути, положение семейства Кревенького можно считать идеальным: у отца на момент 
раздела два сына и два душевых надела. Степан (Стефан) Кузьмич Кревенченко 
(Кревень-кий) родился в 1829 г. К тому времени, когда он решил отделить старшего сына, 
ему было 65 лет. У него два сына: Иосиф и Тимофей, которые родились уже после отмены 
крепостного права и своих земельных наделов не имели. Но у Степана - два надела. 
Очевидно, второй надел - это надел его сына Петра, который родился в 1857 году (и умер 
в 1870 г.) [7]. Итак, здесь отец совершенно поровну поделил землю между двумя 
сыновьями. Старшего он отделил, а младший, по традициям, сложившимся на 
Левобережной Украине, после смерти отца остался на отцовском дворище. 

Но такая ситуация была редкостью. Значительно чаще встречалось положение, кото-
рое сложилось в семействе Тюпы. У Леонтия Тюпы было три сына - Иван, Кондрат и Ефим, 
"кроме уже отделенного" Самуила. И все они родились после 1861 года, следовательно, своих 
душевых наделов не имели. Из оставшихся при нем сыновей Леонтий желает отделить 
старшего, Ивана, "на самостоятельное хозяйство"' [3; д.7, л.12об.]. И хотя сыновей у Леон-
тия в два раза больше, чем у Степана Кревенького, его земельный надел был более чем в два 
раза меньше надела Степана. А так как Леонтий из имеющихся у него 4 дес. 4 саж. уже 
отделил Самуилу 10 саж. на усадьбу и 1 дес. пахотной земли, то Ивану он выделил только 
10 саж. на усадьбу. Что получили другие сыновья, как существовали их семьи на таких 
клочках земли? Среди тех, кто получал паспорта и уходил их села, члены семейства Тюпы 
не встречаются, оставалось как минимум два выхода: аренда земли и батрачество. 

Семейные разделы, в которых отец отделяет сына, при всех коллизиях и нюансах, 
все же явление рядовое, обыденное, чтоб но сказать банальное. Иное дело, когда тесть от-
деляет зятя. Ситуация сама-то по себе нестандартная. Не очень приветствовали в деревне 
примаков, но и не осуждали. Относились с пониманием: ну нет у крестьянина сына, что ж 
тут поделаешь. Вот и брали в свое семейство приемных сыновей. И все же редко шли зятья 
в семьи своих жен, а еще реже потом из этих семей выделялись. Потому что если и шли, 
то, как правило, в семьи, где прерывался со смертью отца мужской род. Или где сыновья 
еще были очень маленькие и отец семейства оставлял зятя у себя, как бы подстраховывая 
своих малолетних детей на случай своей смерти. 

Итак, разделы бывали разные. Иногда довольно необычные. Так, 5 февраля 1895 г. 
запасной унтер-офицер Степан Козленко попросил сход выделить ему для постройки 
дома 10 саж. из общественной выгонной земли. В наследство от умершего отца 
Пела-гея Степану достался надел земли в количестве 5 дес.5 саж. И хотя земля у 
Степана была, жил Степан у своего тестя, Онуфрия Бабуры. И только когда Степан 
"приобрел себе достаточно движимого имущества" для самостоятельного ведения 
хозяйства, он обратился к сходу с просьбой выделить ему землю для "дома и других 
построек". Землю сход выделял на условиях ежегодной оплаты за нее 2 руб. 50 коп. до 
передела, а во время передела эти 10 саж. будут вычислены из надела Степана. И здесь 
также приговор схода звучит как констатация реального положения дел: "к ведению 
самостоятельного хозяйства способен" [3; д.7, л.201). В приведенном примере раздел не 
в чистом виде. Ведь Степану земля досталась от отца, движимое имущество он 
приобретал своим трудом, единственно, что жил в доме тестя какое-то время. 

А вот Марк Дмитриевич Рябоконенко действительно отделял зятя. 5 февраля 1895 г. 
он обратился к сходу с просьбой отделить своего зятя Фектиста Ефименка. Отделить-то 
отделил, а вот земли не дал, хотя и имел три надела - более 19 дес, но у Марка, как он 
объяснил на сходе, еще своих два сына, а потому и выделил Марк из своего надела зятю 
только 7 саж. земли для усадьбы. Дал и "движимого имущества' - корову и пять овец. 
Иные, бывало, и того не давали, но щедрым Марк явно не был. 

Семейство Рябоконей, в отличие от многих других многочисленных семейств, было 
бедным на сыновей. У родоначальника его Осипа Федоренко, он же Рябоконенко было два 
сына - Дмитрий и Никифор. Старший, Дмитрий прожил 50 лет (1817-1867), Никифор не 

12 



дожил и до 40 лет (1821-1860). У Никифора было лишь двое детей, два сына Савва и Васи-
лий. Они оба остались живы, но сыновьями были обделены. У старшего родился лишь 
один сын - Феофан, у младшего же три дочери. У Дмитрия было четыре сына, но один 
умер в младенчестве, другой хотя и дожил до 28 лет, но детей не оставил, третий прожил 
30 лет и оставил лишь одного сына - Амвросия (1867 г.р.). У четвертого же, Марка, рож-
дались одни дочери. Вот мужа-то старшей дочери, Евдокии, и принял Марк в свою семью. 
Те же два сына, о которых Марк говорил на сходе, родились, когда ему уже было далеко за 
30. Помня же о низкой продолжительности крестьянской жизни, можно предположить, 
что Марк имел определенные виды на зятя. Почему же не сложилась одна семья и почему 
так прижимист был Марк, остается лишь гадать. 

Итак, хотя и были случаи, когда отделялись зятья, но все же оговоримся: крайне 
редкими. Вернемся к разделам традиционным - отцов и сыновей. 

5 февраля 1895 г. к сходу обратился Тимофей Иванович Каплий, кандидат сельс-
кого старосты (т.е. его заместитель), который в течение четырех месяцев возглавлял 
сельское управление. Обратился с просьбой разрешить отделение старшего сына 
Епи-фана на самостоятельное хозяйство. У Тимофея было 4-е сына: Епифан (1869 
г.р.), Алексей (1875 ), Кирилл (1877) и Мефодий (1883) и две дочери-близнецы (1880 
г.р.). Старший Епифан, которого хочет отделить отец, уже женат. Т.е., у 50-летнего 
Тимофея семейство как минимум 9 чел., а если у 25-летнего Епифана уже есть дети, 
что весьма и весьма вероятно, то 10 и более человек. 

Сход разрешает Тимофею отделить старшего сына. Как же делит свое хозяйство 
Тимофей? У Тимофея два душевых надела. Его дети родились после 1861 года. Следова-
тельно, у них наделов нет. И второй душевой надел Тимофею достался либо от отца, Ивана 
Григорьевича Каплия, 1821 г.р., либо от брата Трофима, который хотя и умер в 1861 г. в 
десять лет, но надел ему могли успеть выделить. Из этих двух душевых наделов земли, 
которые, кроме усадьбы, составляют 9 дес.12 саж., Тимофей дает сыну "для усадьбы 5 
саж. для постройки дома и др. построек", как обычно в таких случаях делалось, за счет 
общественной выгонной земли, за которую до передела Епифан должен был платить по 
1 руб. 50 коп. ежегодно, и "1 десятину полевой земли, за которую Епифан должен упла-
чивать все казенные и мирские сборы, сколько будет причитаться по раскладке", а также 
"движимое имущество: бричку, одну пару быков, корову, 5 овец и веялку". Приговор 
схода, как было принято, гласил: "отделяющийся к самостоятельному владению иму-
ществом вполне способен". [3; д.7, л.216-217 об.]. 

Итак, имея 9 дес. 12 саж. земли, Тимофей выделил сыну только 1 дес. 5 саж., т.е. 
немногим более 9-й части своих наделов. Правда, у него еще оставалось три сына: 20-и, 
17-и и 12-и лет, да и ему в эту пору лишь 50 лет, он вполне работоспособен. Но все равно на 
каждого из них приходится почти по две десятины, меж тем как сыну он выделил одну. 
Здесь опять-таки нужно помнить, что каждый глава семейства был совершенно волен в 
своем решении и делил, не считаясь с чьим-либо мнением. Сход в данном случае волновало 
лишь одно: насколько вновь образуемое хозяйство будет платежеспособным, не станет ли 
оно обузой для общины. И община в вопросах раздела имущества была не безучастным 
статистом, чья резолюция нужна по установившейся раз и навсегда форме, но она брала 
на себя ответственность за состоятельность, платежеспособность нового семейства, община 
поручалась за нового хозяина, который будет исправно платить налоги. Отсюда и "дос-
таточное хозяйство", и "за разделяющимся семейством денежных недоимок не числит-
ся", и "к самостоятельному владению хозяйством вполне способен". Никогда при разделе 
сход не забывал подчеркнуть, что "за разделяющимся семейством недоимок казенных и 
мирских не числится", а если же такие были, то сход четко оговаривал, кто из разделяю-
щихся будет их погашать. Так, когда разделяла своих сыновей Мария Хортицкая, сход 
оговорил: "За разделяющимся семейством состоит недоимки 65 руб. 96 коп., которую обя-
зан пополнить Никифор Хортицкий" [3; д.7, л.38-38об.]. 

Еще один образец раздела. Глава семейства 74-летний Филипп Андреевич Гирман 
5 февраля 1895 г. обратился к сельскому сходу с просьбой отделить на самостоятельное 
хозяйство второго сына Андрея [3; д.7, л.224об.-225]. Нужно отметить, что у Филиппа 
было три сына и две дочери: старший Иван (отделен отцом до 1894 г), средний Андрей и 
младший Ефим - родился 18.10.1872 г. [3; д.2, л.73об.]. Если с датой рождения старшего 
сына Филиппа сплошные неясности - по ревизской сказке 1858 г. он родился в 1852 г., в 
посемейных списках 1874 г. значится, что сын Иван род. в 1853 г., а запись в метричес-
кой книге свидетельствует о том, что у Филиппа родился сын Иоан 7 января 1859 г. [3; 
д.179, л.557об.] - то с датой рождения Андрея расхождений нет: он родился в 1856 г. 
Следовательно, в 1895 г., когда отец решил его отделить на самостоятельное хозяйство, 
Андрею было 39 лет. У Андрея уже было своих три сына, старший из которых, Федор, 
родился в 1884 г. и, следовательно, до 10 лет он жил в семье деда. Очевидно, вопрос об 
отделении среднего сына возник только с женитьбой младшего, 22-летнего Ефима. Что 
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же получил Андрей от отца? Так как Андрей родился до отмены крепостного права, то 
он имел свой указной надел в размере 5 дес. 5 саж. И на размер этого надела отец никак 
повлиять не мог: надел значился как принадлежность Андрея. И даже те 10 саж., кото-
рые сход выделил Андрею на обустройство усадьбы из общественной выгонной земли, 
во время передела изымались не из надела отца, как это было в тех случаях, когда отец 
выделял сыну землю на усадьбу из своего надела, а из собственного надела Андрея. Из 
движимого имущества Филипп выделил сыну пару лошадей, бричку, корову, пукарь и 
веялку [3; д.7, л.224об.-225]. Это было весьма состоятельное "приданное". Такой "на-
бор" техники в виде пукаря, веялки, плуга выделяли очень немногие крестьяне своим 
сыновьям. Здесь, наверное, наглядно проявляется преимущество большой крестьянс-
кой семьи, где был отец и трое сыновей. И даже то обстоятельство, что между старшим и 
младшим сыном была разница в 19 лет, а между отцом и младшим сыном - 51 год, сыг-
рало, надо полагать, положительную роль, ибо в семействе постоянно были сильные ра-
ботоспособные мужские руки. Можно только предполагать, какова была степень 
состо-ятельности этого хозяйства, если отец, оставаясь с младшим сыном, столь щедро 
выделяет движимое имущество отделяющемуся среднему сыну. 

Еще один раздел, весьма необычный. Необычность его заключается в том, что здесь 
отделял не  отец, не мать и даже не тесть, а дед. Глава семейства, который имел несчастье 
пережить своих сыновей и теперь делить имущество между своими внуками. 24 апреля 
1894 г. к сходу обратился один из старейших и почтеннейших жителей общины 81-лет-
ний Илья Яковлевич Верещака. Было у Ильи, как уж повелось, три сына: Петр, Кузьма и 
Александр. Последний, Александр, умер отроком. Средний, Кузьма, прожил 27 лет и ос-
тавил единственного сына Ивана. И только старший сын, Петр, хотя и умер тоже до обид-
ного рано - в 33 года, все же оставил трех сыновей: Никиту, Сафрона и Ефима. Вот между 
этими 4 внуками и делил наследство дед Илья. Так как все сыновья деда Ильи родились 
до отмены крепостного права, то вместе с его собственным указным наделом у деда было 4 
душевых надела, 19 дес. 9 саж. Отделял дед 25-летнего Сафрона. А поскольку Сафрон сво-
его надела не имел, то дед выделил ему один душевой надел пахотной и выгонной земли в 
количестве 6 дес, за который Сафрон должен был уплатить податей за 1894 год 10 руб. 38 
коп., "а впредь за будущие годы обязан уплачивать все казенные земские и мирские де-
нежные повинности сколько будет разложено по раскладке наравне с другими членами 
общества" [3; д. 7, л.32об.-33]. Усадебный участок, как это было принято, Сафрону выде-
ляли из выгонной общественной земли, с тем, что при переделе эти 10 саж. у Сафрона 
изымут из его надела. Выделил дед Сафрону и движимое имущество: "одну пару лоша-
дей, немецкий ход, одну корову, пять овец, трехлемешный пукарь" [3; д.7, л.33об.]. Все 
же остальное глава семьи оставил старшему внуку. Но на каких условиях?! Оставил он 
28-летнему Никите "старую усадьбу находящийся на ней дом и надворные постройки и 
три надела земли до смерти своей и по смерти Никита Верещака как глава семьи обязан 
землею и движимым имуществом какое окажется на лицо поделиться с внуком Ефимом 
Петровичем Верещаком, с трех наделов один надел обязан отдать Ивану Кузьмичу 
Вере-щаке, а движимого имущества никакого" [3; д.7, л.ЗЗоб.-34]. Конечно, даже 
располагая источниками, исходящими непосредственно их крестьянской среды, в силу 
их определенной направленности, трудно все же представить, как сложилась жизнь в 
этой семье. Когда умер старший сын деда Ильи Петр, сыновьям Петра было: 7 лет 
старшему Никите, 4 года среднему, Сафрону, и только-только родился младший Ефим. 
Их мать, невестка деда Ильи, Агафия Никитовна, вышла замуж. Ушли ли дети с ней или 
остались в семье деда? В посемейном списке они значатся членами семьи деда, меж тем, в 
списках всегда указывался статус детей: "его сын", "его дочь", "его сын от первой жены", 
"его пасынок", "его падчерица", "его племянница" и т.д., следовательно, если бы мать 
забрала их в новое семейство, они бы "выплыли" в семействе отчима со статусом 
"пасынков". Ведь мать вышла замуж в этом же селе, и материалы архива позволили бы это 
проследить. Т.е., здесь, должно быть, внуков все же растил дед. Что же касается внука от 
второго сына Кузьмы, то здесь ясности и того меньше. Вдова Кузьмы вышла замуж в село 
Жеребцы. Внуку Ильи Ивану, когда умер его отец Кузьма, было 6 лет. Кстати, он самый 
старший из всех 4-х внуков. Ему к тому времени, когда отделялся 25-летний Сафрон был 
уже 31 год. И дед его до сих пор не отделил и позволяет это сделать только после своей 
смерти, при этом оговаривает, что он получит только землю, "а движимого имущества 
никакого". Может, Иван недостаточно работал в семье, а может, и совсем не работал, был 
нездоров или где-то на заработках пропадал. Все это гадательно. Одно вне всякого 
сомнения: дед Илья, оставшись без сыновей (когда умер первый сын, ему было 54 года, а 
когда умер последний - 60 лет), сумел сохранить хозяйство, вырастить сыновей и дожить 
до 81 года. 

Итак, приговоры сельских сходов позволяют проследить почти в деталях саму про-
цедуру семейных разделов, реже - выяснить причины, их порождающие. Иногда с по-
мощью приговоров можно определить численный и рабочий состав делящихся семей, а 
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также, в определенной мере, их хозяйственно-имущественное положение. Каждый до-
кумент, касающийся семейных разделов, содержит конкретные факты о деятельности 
сходов по соблюдению добровольности раздела, учету хозяйственно-податного положе-
ния новых семейств, обеспечению прав престарелых на последующую опеку со стороны 
их трудоспособных родственников и т.д. В качестве иллюстрации к последнему положе-
нию можно привести приговор Царицынокутского сельского схода от 14 марта 1890 г., 
где слушалась просьба крестьянина Михаила Охрименко о том, что "он по старости лет 
дряхлости и одиночества не в силах уплачивать казенных земских и мирских денежных 
повинностей, передает ему принадлежащий надел мирской земли в количестве 6 дес. 6 
саж. и 4 саж. усадебной оседлости дом и принадлежащие к нему постройки своему зятю 
Ефиму Степанову Гнедому с тем, чтобы он кормил одевал и обувал Охрименко и его жену 
Евдокию до смерти и по смерти похоронит их по христианскому обряду, а сын его Иуда 
Охрименко и другие дочери как не заслуживающие уважения не имеют права касаться 
до переданного надела..." [3; д.4, л.34-34об.]. 

Данные приговоров выявляют мирскую практику арбитража сходов в решении спор-
ных вопросов о надельной земле и движимом имуществе, где наиболее ярко проявляются 
обычноправовые традиции крестьян: "слушали просьбу наших односельцев Мокея Роди-
она и Михаила Ивановичи Тюпенковых о наделении их землею родного дяди Тараса Тюпы 
ныне умершего которою землею владеют их двоюродные браты Емельян Петр Игнат Сте-
пановы Тюпенки. По выслушивании сего постановили: душевой надел земли за исключе-
нием выгонной в количестве 5 дес. 5 саж. разделить по ровной части то есть по 17 саж. 
между шестью двоюродными братьями Емельяном Петром Игнатом Степановыми и Мак-
симом Родионом Мокием Ивановыми Тюпенками" [3; д.9, л.1об.-2]. 

Наконец, документы отражают конкретные меры по обеспечению новых семейств 
усадьбой и земельными наделами: "Ефросиния по второму мужу Чумаченкова просит доз-
волить ей отделить родного сына Мокия Иванова Тюпу, которому определила необходи-
мой принадлежности крестьянского хозяйства: одну пару лошадей с бричкой одну корову 
5 овец 1 дес. пахотной полевой земли и 10 саж. для усадьбы" [3; д.4, л.38об.-39]. Таким 
образом, приговоры содержат целый комплекс сведений по семейным разделам, а массо-
вое их использование может дать достаточно полное представление как об этом явлении и 
его месте в жизни крестьянской общины, так и об участии органов сельского управления в 
этой процедуре. Ведь каждый раздел совершался только с разрешения схода: "с общего нас 
всех согласия постановили: разрешить Белицкому отделить из своего семейства сына 
Савву Белицкого..." [3; д.7, л.21]. 
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семьи" препятствия для ухода Данилы нет. (ГАЗО, ф.97, оп.1, д.681, л. 75). Понятное дело, что с 
трех лет Данил жил в чьем-то семействе. Но почему и в 22 года он не стал полноправным хозяи-
ном отцовского надела? От того, что не был женат? Но женились и в более раннем возрасте. Кто 
же был "старшим" у Данилы? Ведь там, должно быть, была и земля отца Данилы. Кстати, на 
заработки ушел и троюродный брат Данилы. 32-летний Емельян, сын Кирилла Елисеевича 
Соб-ченко, который был племянником Ивана Собко (Собченко) и который воспитывался своим 
дядей, в семье же дяди жил и его сын. Емельян унаследовал надел своего отца, имел свое 
хозяйство и тем не менее из села ушел. 

7. У Степана был еще и четвертый сын - Ефим, 1861 года рождения, который в 1894 г. был уже само- 
стоятельным хозяином. Странно, что в приговоре о нем ничего не сказано, ведь обычно шла та-
кая формулировка: "кроме уже отделенного сына". 
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ляшко с.м. 
АКІНФІЄВ І.Я. - ОДИН ІЗ ПЛЕЯДИ ПЕДАГОГІВ ОЛЕКСАНДРІВСЬКА 

Наприкінці XIX ст. в Російській імперії все виразніше виступали суперечності між 
зростаючими потребами суспільного розвитку та низьким рівнем освіти, загальної куль-
тури народу. З 90-х років почалась систематична і наполеглива праця земств з вирішення 
питання про введення, зокрема, загального початкового навчання в теоретичному й прак-
тичному відношеннях. Відоме своїми прогресивними заходами в галузі народної освіти 
Олександрівське повітове земство виробило проект введення загального навчання влас-
ними сил ими. Наприкінці XIX - на початку XX століття в Олександрівську та 
Олександ-рівському повіті Катеринославської губернії працювали видатні 
педагоги-просвітителі, діяльність яких була спрямована на поширення освіти у широких 
народних колах. 

Початок цьому процесові заклав О.М.Корф (1834-83) - теоретик і практик земського 
освітнього руху. Він сприяв утворенню у 1866-71 pp. більш як 100 земських шкіл в 
Олек-сандрівському повіті, з них 50 були школами так званого "нового" типу, тобто 
дешевими школами при одному вчителеві. Був організатором вчительських з'їздів у 
с.Нескучне, на яких вчителі мали можливість підвищити свою педагогічну кваліфікацію 
[1.-С. 196-198]. Організатором і попечителем перших професійно-технічних шкіл був 
О.М.Каришев (1855-1905) - економіст, статистик, суспільний і освітній діяч. Робота в 
земстві дозволяла йому реалізовувати широкомасштабні освітні програми, організовувати 
народні бібліотеки, книжкові склади [2.-С. 57-64]. Народний вчитель Я.П.Новицький 
(1847-1925), у 1868-1917 роках працюючи у школах Олександрівська та повіту - 
Іванівській, Царекостян-тинівській, Гайчульській та інших, втілював у життя ідеї 
О.М.Корфа [3. -С.25-34]. В 1910 р. в Олександрівському училищі глухонімих почалася 
педагогічна діяльність видатного в майбутньому вченого-дефектолога І.О. 
Соколянського (1889-1960). 

Помітне місце у цьому колі земських педагогів-новаторів посідав І.Я. Акінфієв 
(1859-1919), широко відомий в Катеринославській губ. як теоретик і практик 
просвітницького руху. За рішенням Олександрівської ради попечителів, у 1905-1911 pp. 
очолював Олек-сандрівське міське комерційне училище [4.-С.69-75; арк.2]. Він був 
прихильником системи середньої освіти, яка зароджувалася у 90-і роки XIX століття, 
впроваджував кілька рівноцінних типів середніх шкіл, зокрема, через те, що випускники 
реальних училищ не мали права вступу до університетів. Тяжів до викладання 
природознавства у загальноосвітніх школах за програмою видатного російського 
натураліста проф. Д.М.Кайгородова [5]. І. Акінфієв одним із перших в Російській 
імперії та в Україні відстоював нові погляди на викладання природознавства та біології з 
середній школі, оцінив навчальне та виховне значення шкільних екскурсій при 
ОВОЛОДІННІ дисциплінами природознавчого циклу. Надавав великого виховного та 
культурного значення викладанню предметів цього циклу (фізика, хімія, біологія, 
природознавство тощо). Був одним з талановитих популяризаторів рідної природи. 
Серед його вихованців відомі ботаніки, флористи, академік РАН О.А. Гроссгейм, [6] 
Ф.М. Алексєєнко, зооеколог М.П. Акімов. 

Свої погляди щодо побудови середньої школи та викладання природознавства вик-
лав на XI з'їзді російських природознавців та лікарів у С.-Петербурзі (грудень 1901 p.). 
Його доповідь "Піврічний звіт про виконання програми проф. Кайгородова" викликала 
на з'їзді тривалі дебати. У ньому Акінфієв захищав головний зміст теорії Кайгородова: 
"сутність роботи з учнями перших трьох класів з природознавства... полягає у тому, щоби 
шляхом екскурсій та інших відповідних заходів знайомити учнів з біологічним матеріа-
лом місцевої природи та розвивати у них корисні навички, уваги дітей, таким чином, до 
систематичного наукового вивчення природи" [7]. 

Багато сил та енергії І. Акінфієв віддавав діяльності в різних Товариствах міста 
Олек-сандрівська: "Товариство сприяння фізичному розвитку дітей" (Голова), "Міське 
Товариство Бібліотек" (Голова Правління). Завідував Народним Домом повітового 
Комітету Тверезості, був редактором "Адрес-Календаря г. Александровска". На його 
сторінках в поетичних нарисах-спостереженнях розглядав різні сезонні природні явища. 
Читав популярні лекції з біології, природознавства. Цій справі І. Акінфієв присвятив 
багато років життя. Він розглядав справу популяризації як необхідну для поширення знань 
серед широких прошарків населення. В 1910 р. за експонування на виставці у 
Катеринославі колекції "Гербарій рослинних співтовариств у Катеринославської губернії" 
(до неї увійшла і колекція Комерційного училища) одержав велику золоту медаль. За роки 
праці в Олександрівську він підготував та опублікував декілька праць на актуальні 
педагогічні теми, наприклад: "Развитие сознания у детей в зависимости от происхождения 
человека" (1910). 

В Інституті рукопису НБУВ зберігається "Жизнеописание Ивана Яковлевича 
Акин-фиева" [8], яке цікаве з огляду на історію освіти та популяризацію природознавчих 
наук в Україні. З точки зору історії науки інтерес дослідників має викликати і список 
його 
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наукових робіт, публікацій, рефератів, виступів у пресі тощо, який складає 103 позиції. 
Він відображає різноманітну педагогічну, наукову, громадську діяльність 
І.Я.Акінфіє-ва на протязі багатьох літ. У ньому відбиваються і його наукові інтереси - 
флористика, біологія, френологія, географія тощо, участь у роботах товариств як 
наукового, так і освітянського характеру, членом яких він був (КНТ, Новоросійське 
товариство природознавців, Товариство дослідників природи при Харківському 
університеті, Імператорське Російське Географічне товариство та інші), громадська 
діяльність (збирання книжок для міської Громадської бібліотеки, лекції у Комісії 
Народних Читань Катеринослава). Діяльність І.Я.Акінфієва на освітянській ниві 
заслуговує на те, щоб стати предметом дослідження істориків вітчизняної педагогіки. 

Жизнеописание Ивана Яковлевича Акинфиева. 
Образование и служба 

РОДИЛСЯ 29.05.1851 г. в с. Донском Ставропольской губ., детство и юность провел в 
Батуринской станице Кубанской области. Низшее образование получил в 
Екатеринослав-ском Духовном училище, среднее - в Кавказской Духовной семинарии, по 
окончании курса которой в 1874 г. поступил по экзамену в Новороссийский университет на 
естественное отделение физико-математического факультета. Университет окончил в 1879 
г. со званием действительного студента и с правом на звание учителя естественной истории 
и химии в средних учебных заведениях. 

В феврале 1880 г. занял по вольному найму место преподавателя естественной исто-
рии в гимназии г. Белград Бессарабской губ., откуда 1 августа переведен был попечителем 
Одесского Учебного Округа на должность преподавателя того же предмета и химии в 
Екатеринославское реальное училище, в каковой должности и пробыл 25 лет, до июня 
1905 г., состоял при училище также заведующим земской метеорологической станцией 
2-го разряда и библиотекарем основной библиотеки училища. 

Одновременно с этим в течение многих лет преподавал естественную историю в двух 
женских гимназиях, физику в одной из них, ботанику в фельдшерской школе Губернс-
кого земства, методику географии в 8 классе Мариинской женской гимназии, коммер-
ческую географию в реальном училище в течение 8 учебных лет (1895-1903), был Пред-
седателем Педагогического Совета в Городской, а потом Мариинской Женской гимна-
зии, инспектором научных классов в Музыкальном Училище Екатеринославского От-
деления Императорского Русского Музыкального общества и инспектором Коммерчес-
кого училища с 1902 г. по 1905 г. (число недельных часов уроков было 18-20, редко - 24 и 
только один (1902-1903) достигало 27. 

С июня 1905 г. по август 1911 г. состоял по избранию Попечительского Совета Ди-
ректором Александровского Городского Коммерческого Училища, откуда по болезни вы-
шел в отставку и поселился вновь в Екатеринославе. Здесь с 1903 г. по 1917 г. состоял 
вторично Инспектором научных классов Музыкального училища Екатеринославского 
Отделения Императорского Русского Музыкального Общества, а с осени 1917 г., по из-
бранию Педагогического Совета Высших Женских Курсов, вошел в состав преподавате-
лей ботаники на медицинском факультете курсов. С преобразованием этих курсов в 
Ека-теринославский университет с осени 1918 г. был избран Советом Университета в 
звание и[сполняющего] д[олжность] Доцента ботаники на медицинском факультете и 
фармацевтического отделения сего Университета [9]. 

Популяризаторская и общественно-просветительная 
деятельность в Екатеринославе и Александровске 

С осени 1879 г. стал принимать участие в газете, поместив первую статью под названи-
ем: "На окраинах России" в "Одесском вестнике", а также в изданиях: 
"Екатеринославс-кий листок" за 1882-85 гг., в неофициальной части "Екатеринославских 
губернских ведомостей" за 1886-1896 гг., в "Северном Кавказе" 1896-05 гг., в "Степи" - 1898 
г., "Приднепровском крае" 1896-1913 гг., "Вестнике Юга" - 1900-1904 гг., "Вестнике 
Екатеринославс-кого Земства" -- 1904 г., "Южной Заре" - 1912-1915 гг., "Южном 
Хозяйстве" - 1914-1917гг., "Пчеле" - 1915-1918 гг., в Александровском Вестнике - 1911 г., 
"Александровских откликах" - 1914 г. и др. В статьях чаще всего популяризировались 
вопросы естествознания, как это видно из "Списка" приводимых ниже работ или 
описывались поездки автора, или, наконец, затрагивались вопросы тех обществ, в которых 
работал автор. 

С первого года приезда в Екатеринослав стал принимать участие во многих просветитель-
ных Обществах города, не выведен из состава членов большинства их до настоящего времени. 

С 1880 г. состоял членом Общества Попечительства о женском образовании, был в 
числе инициаторов по организации при этом Обществе Комиссии Народных Чтений, раз- 
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вившейся в 90-х годах в большое самостоятельное учреждение, с 800-900 человек, с раз-
ного рода секциями по устройству, например, общедоступных лекций, народных спек-
таклей и пр. Выступал с докладами и популяризируя на лекциях естествознание, печатал 
статьи, которые издавались в пользу Комиссии. Сюда относятся работы, приводимые в 
"Списке" под №№ 11, 28, 29, 39, 59. 

С 1885 г. участвовал в возникновении и организации Екатеринославского Общества 
Попечения о детях, где работал главным образом по отделу физического развития, при 
устройстве детских летних колоний для учащихся, летних площадок, организуя школу 
домоводств? и ремесел в приюте и руководя всем Обществом с 1915 г. в качестве Предсе-
дателя Правления. Сюда относятся печатные работы под №№ 40, 47, 51, 56 и др. С 
открытием в 1901 г. в Екатеринославе Научного Общества [ЕНО] [10]состоял учреди-
телем его и членом Правления и участвовал в организации Обществом Областного Музея 
им. А.Н Поля, пожертвовав при основании музея свои естественно-исторические 
коллекции: Крыма и Кавказа. Выступал с докладами и сообщениями в заседаниях Об-
щества. Сюда относятся печатные работы "Списка" под №№ 57 и 78. 

Находясь в Александровске с 1905 г. по 1911 г., принимал участие: 1) в звании 
Председателя Общества Содействия физическому развитию детей, в руководстве детской 
площадкой в 1906, 1907, 1908 и 1909 годах; 2) в организации семейно-педагогического 
кружка, а также докладами и сообщениями в нем, как это видно из печатных работ 
"Списка" под №№ 82, 83, 86; 3) заведывал Народным Домом Уездного Комитета 
Трезвости, заботясь о постановке образовательных кинематографических картин для 
учащихся; 4) состоял Председателем Правления Городского Общества Библиотекарей и, 
наконец, 5) состоял в течение трех лет бесплатным редактором известного 
"Адрес-календаря", издание которого производилось в пользу школы глухонемых. 
Напечатанные в этом издании работы вышли лотом отдельными выпусками. См. 
"Список" под №№ 76, 77, 78, 82, 83 и др. 

Состоял членом Екатеринославской Ученой архивной комиссии со дня ее откры-
тия в 1902 г. [11], делал доклады в заседаниях ее из напечатанного своего большого 
труда под названием "Екатеринослав с 80-х годов прошлого столетия. Воспоминание 
старожила". Один из докладов относился к Г. А. Залюбовскому [12], другой - А. А. 
Рын-довской [13] ("Список" № 88). 

Как член Екатеринославского Общества Пчеловодов, тоже со дня возникновения его 
в Екатеринославе в 1900 г., участвовал в чтении лекций, которые были устроены Обще-
ством для Народных училищ в Екатеринославе в 1913 г., а также организовал в 1916 г. 
чтения лекций на заводах Екатеринославской губ., читая их совместно с тт. Новосельс-
ким и Подгорским. Сюда относятся работы, напечатанные в издании Общества "Пчела". 
См. "Список" под №№ 84, 99. 

С открытием Вегетарианского общества в 1914 г. состоял председателем его до 1918 г. 
Сюда относятся работы "Списка" под №№ 87, 93, 96. 

С 1913 г. состоял гласным городской Думы, принимал участие в Думской Комиссии 
по народному образованию и в финансовой. Избран был Думою в состав членов Попечи-
тельных Советов двух реальных училищ, Мариинской женской гимназии, высшего на-
чального училища имени [А. А.] Рындовской и председателем бюро Городской обществен-
ной библиотеки. В первые месяцы возникновения всемирной войны организовал несколько 
дешевых столовых для семейных воинов, сначала на суммы, собранные по подписному 
листу, а потом при помощи субсидий от города. К ноябрю 1914 г. одиннадцать наших сто-
ловых переданы были в ведение Городского Попечительства о семьях запасных и воинс-
ких чинов. См. "Список" под №№ 92, 94, 98. 

С 1914 г. принимал участие в организации сначала в звании товарища Председа-
теля, а с 1915 г. председателя Общества народных детских садов, главная деятельность 
которого в годы войны сосредоточена была в призрении детей семей запасных в восьми 
детских садах, что подробно видно из печатных отчетов этого общества (См. "Список" 
под №№ 98, 100). Возникшие в этом Обществе с марта 1916 г. сначала 6-месячные кур-
сы, а потом 2-годичные Женские Педагогические Курсы для подготовки руководитель-
ниц детских садов и других учреждений по дошкольному образованию, преобразуются 
в течение 1918-1919 учебного года в Высший Педагогический Институт, в котором 
автор находится в числе заведующих лиц и состоит лектором по вопросам изучения 
местной природы по экскурсиям. 

Участие в ученых обществах при Университетах в ученых съездах, командировках 
по изучению флоры Кавказа, в выставках, а также в изготовлении растений для создания 
академического "Гербария российской флоры" и других учреждений. 

Первые научные работы относятся к систематике растений, чем автор начал зани-
маться еще со 2-го курса в Университете, а затем на 4-м курсе работал над своими По-
дольскими и Крымскими сборами растений под руководством знатока херсонской флоры 
Э.К. Линдемана [14]. Работа под названием: "Список цветковых растений г. Болграда" 
18 



была напечатана в 10-м томе записок "Новороссийского Общества Естествоиспытателей" 
[15]: членом этого Общества автор состоит с 1888 г. В этом же 10-м томе помещена была и 
вторая работа: "Очерки флоры Екатеринослава". 

С 1888 г. состоял членом Харьковского Общества Испытателей Природы [16], в "Тру-
дах" которого помещены следующие сочинения "Списка": №№ 9, 35, 38, 79. От этого Обще-
ства автор получал неоднократно командировки с денежными пособиями для литературных 
поездок по Кавказу с целью изучения флоры его, например в 1889, 1890, 1891 и др. годах. 

С 1892 г. вступил в число членов "Кавказского отделения Императорского Русского 
Географического Общества"; помещал свои работы по флоре Кавказа с 1892 г. в "Запис-
ках" этого Общества, что видно из "Списка" под №№ 22, 23, 45; а также и от этого Обще-
ства получал командировки для поездок по Кавказу в 1891 г. и 1892 г. 

С 1894 г. был избран в действительные члены Императорского Московского Об-
щества Испытателей природы, в "Записках" которого поместил статью, названную в 
"Списке" под № 41. 

С 1883 г. по 1910 г. принимал участие в следующих съездах Русских Естествоиспы-
тателей и врачей, получая на значительное большинство их командировки от Педагоги-
ческого Совета Екатеринославского I реального училища; на съезде 7-ом в Одессе в 1883 г.; 
8-ом в Петербурге в 1890 г.; 9-ом в Москве в 1904 г.; 11-ом в Петербурге в 1901 г. и 12-ом в 
Москве в 1910 г. На трех съездах выступал с докладами из области ботаники, которые 
были напечатаны или в "Трудах" съезда или в других специальных органах. А после съезда 
делал рефераты и обзоры в местных органах печати с целью популяризации о деятельности 
съезда, что видно из статей "Списка" под №№ 12, 61, 83. 

В 1897 г. участвовал в Москве в заседаниях второго Русского Технического съезда, 
прочитав доклад "О постановке преподавания географии и естественной истории в реаль-
ном училище", напечатанный потом в "Трудах" этого Общества. 

Являясь сторонником применения в преподавании естествознания в средних шко-
лах экскурсий, автор на всех вышеупомянутых съездах в совещаниях преподавателей 
выступал с сообщениями. Сообщение, сделанное на 9-ом съезде на тему: "Несколько 
слов о производстве экскурсий с учащимися" было напечатано в журнале "Естествозна-
ние и география" № 5 за 1896 г. Доклад, произнесенный на 11-ом съезде в соединенном 
заседании членов съезда с преподавателями естествознания в зале Соляного городка, 
на тему: "Полугодовой опыт выполнения программы проф. Кайгородова" [17.-С.3-16], 
вызвавший продолжительные, горячие дебаты среди многочисленного собрания, ос-
тался не напечатанным. Но основные положения его выражены в статье "Значение об-
щеобразовательных ученических экскурсий", которые помещены в № 4 "Естествоз-
нание и география" за 1901 г. Сюда же относятся работы, составленные автором после 
съезда и названные в "Списке" под №№ 62, 66. 

В 1896 г. автор участвовал на Всероссийской Художественной Промышленной выс-
тавке в Нижнем Новгороде, экспонируя свой "Полный гербарий цветковых растений 
Ека-теринославской губернии", за что экспертная комиссия под председательством проф. 
[В.В.] Докучаева присудила экспоненту в награду очередной орден по службе (Св. Анны 2 
ст.). А когда в 1900 г. состоялась Всемирная выставка в Париже, то по предложению 
Министерства Народного Просвещения "Полный Гербарий" с приложением печатных 
трудов по флоре Екатеринославской губернии экспонировался на Парижской выставке, 
Бюро которого наградило автора дипломом на право получения большой серебряной 
медали. 

За участие на Екатеринославской выставке в 1910 г. экспонатами разных коллек-
ций от Александровского коммерческого училища и своими собственными из области ес-
тественно-исторических предметов местной природы получил большую золотую медаль 
за экспонирование "Гербария растительных сообществ в Екатеринославской губернии". 

Участие в изготовлении растений для "Гербария Русской флоры в издании Акаде-
мии Наук" выразилось со стороны автора в том, что многие десятки гербарных экземпляров 
растений с первого года учреждения этого издательства до 1910 г. доставлялись в Академию 
наук и вошли в состав "Гербария" из флоры Екатеринославской губернии, а также флоры 
Кисловодска и других мест Северного Кавказа. 

Представление сбора растений Екатеринославской губернии в распоряжение проф. 
И.Ф. Шмальгаузена [18] дало большой материал для труда этого профессора "Флора Сред-
ней и Южной России, Крыма и Северного Кавказа" 1-го и 2-го изданий [1895-97]. 

Кавказский сбор за 24 года автор передал в распоряжение, главным образом, Петер-
бургского Ботанического Сада Императора Петра I, частью в Тифлисский музей и Тиф-
лисский Ботанический сад, что послужило материалом издания: "Flora Caucasica critica" 
профессора [M.I.] Кузнецова [19] и других авторов этого большого многолетнего труда, 
вышедшего уже в количестве 42-х выпусков. 
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МЯЛО П.І. 
РОЛЬ ТА МІСЦЕ ЕЛІТИ У ПЕРІОД ІСНУВАННЯ ГЕТЬМАНЩИНИ 

(ДО ІСТОРІОГРАФІЇ ПИТАННЯ) 

В цій статті автор ставить за мету дослідження історіографії питання однієї з 
маловідомих сторінок української історії - історії її провідної верстви. 

Досі немає комплексного дослідження генези української еліти, її 
суспільно-політичної діяльності, стосунків з іншими станами, організації приватного 
життя та побуту тощо. 

Навіть саме поняття "еліта" кожен автор трактує по-різному. Існує два основних 
підходи до визначення цієї дефініції. Перший з них - функціональний, згідно з яким 
головною ознакою належності до еліти є соціальний статус людини, її місце та роль в 
системі владних управлінських структур. Другий - ціннісний підхід, коли головну 
роль має не статус людини, а її особисті заслуги, культурні, освітні, моральні переваги. 
В цілому, можна сказати, що еліта - це меншість суспільства, його привілейована 
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група, яка наділена особливими психологічними, соціальними якостями та бере без-
посередню участь у затвердженні і здійсненні рішень, пов'язаних з використанням дер-
жавної влади або впливом на неї [27;117]. 

Початки дослідження історії еліти припадають на кінець XVIII ст. 
Саме тоді, коли російський уряд зруйнував українську державність остаточно, саме 

тоді, коли завмирало українське культурне життя в старих своїх формах, "якраз тоді се-
ред освічених представників українського громадянства, як антитеза до упадку старого 
життя, зароджувався новий духовний процес: пробудження інтересу до свого власного 
минулого, змагання зберегти національно-історичну традицію. . ." [33;26 ]. 

Колишня козацька старшина починає збирати гетьманські універсали, грамоти 
та генеалогічні довідники. У 1777 р. В. Рубан видає у Петербурзі "Краткую летопись 
Малыя России с 1506 по 1776 гг." - короткий курс української історії, викладений 
невідомим автором ще в 1730-х pp. з виразною метою зв'язати старий князівський 
період української історії з козацьким. 

Ф. Туманський публікує записку про вибори старшини на Запоріжжі, маніфести Б. 
Хмельницького, а в 1793 р. видає у Петербурзі літопис Григорія Грабянки. Я. Маркович 
працює над енциклопедією українознавства і видає перший том "Записки о Малороссии" 
також в Петербурзі в 1798 р. 

Найбільш значним історичним твором в Україні кінця XVIII- початку XIX ст. стала 
"Історія Русів". Вона розповсюджувалася у рукописних списках серед дворянства України 
і вперше була опублікована у 1846 р. у Москві О.Бодянським. 

Це був анонімний твір, авторство якого приписувалося багатьом особам - 
Г.Конись-кому, Г.Полетиці, О.Безбородьку. Автор Історії Русів" подає картину 
історичного розвитку України з найдавніших часів до 1769р., приділяючи головну увагу 
національно-визвольній війні під проводом Б.Хмельницького та існуванню 
Гетьманщини. 

Головною ідеєю твору є право кожного народу на самостійний державний розвиток. 
Автор негативно оцінює роль українського шляхетства, звинувачуючи його у зраді 
інтересів власного народу: "Старшини Генеральні й полковники, що мали своїм обов'яз-
ком за інших часів скликати збори і посилати депутацію до Двору про вибір нового Геть-
мана (йдеться про скасування інституту гетьманства у 1764 р.- П.М.), тим разом з вибором 
принишкли, а урозумівши собі, що всі рангові маєтки, за прикладом Гетьманських, 
приречені на вічну роздачу теперешнім їхнім власникам, як останнім зі старої системи 
урядникам, спокійно вичікували на ту подію і, тішачи себе надією зробитися коштом нації, 
багатими власниками, зоставили тую націю дожидати сповнення обітниці Отця Небесно-
го." [ 14; 315-316] У цей період з'являються полемічні твори Андріяна Чепи, Василя 
Полетики, Василя Ломиковського. Головна мета їх праць - обґрунтування давності прав 
та свобод малоросійських. Ось які докази, наприклад, приводе А.Чепа: 

1) пользовались они (малорос. Чины - П.М.) всеми шляхетскими преимуществами 
точно так, как российские дворяне; 

2) удостоены высочайшего уравнения, между некоторыми чинами их; 
3) признаваемы были достойными к уравнению и награждению их введением в Рос 

сийские примеру прочих европейских держав чины; 
4) они действительно переименованы в великороссийские чины таким порядком как 

были прежние их малороссийские чины. [13;29] 
Йому вторить В. Полетика - "Чтоб никто из великороссийских не превзносился тем, 

что он Государев, - а потому малороссийской старшины не унижал и не укорял, яко оба 
сии народа под одною самодержавною властью пребывают, то им и быть в равной чести и в 
равном уважении." [12;4] 

У 1822 році з'являється п'ятитомна "История Малой Росии" Бантиш-Каменського. 
Це була перша українська історія, написана на основі документів з московських та украї-
нських архівів. А трохи згодом - у 1846 г. вийшла "Історія Малоросії" Маркевича, напи-
сана на основі "Історії Русів". Саме цим виданням завершується перший період вивчення 
історії України, який хронологічно охоплює період з 80-х pp. XVIII ст. до 40-х pp. XIX ст. і 
може бути названий козацько-старшинським. Це був період "збирання спадщини", він був 
реакцією протидії українського суспільства на інтеграцію до Російської імперії. 

З середини ХІХ ст. вже професійні дослідники взялися за вивчення історії Украї-
ни. У 1843р. в Києві засновується урядова археографічна комісія, у 1873-1876 pp. 
-Південно-Західний відділ Російського географічного товариства, з 70-х pp. при Киї-
вському університеті працює історичне товариство Нестора Літописця, а з 1882р. ви-
дається щомісячник "Кіевская старина". 

В цей період українська історіографія перебувала під домінуючим впливом на-
родницької концепції історії. Центром уваги істориків народницького напряму був 
народ, під яким вони розуміли, головним чином, селянські маси. Вони вважали, що 
в ідродження народу  і  визволення  його  з   неволі  можна досягнути шляхом  
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підпорядкування йому інтересів інших суспільних груп. Вважаючи народні низи 
рушійним чинником історії, народники упереджено ставилися до держави та провідних 
верств, які репрезентували її політичну систему. 

Засновником народницького напряму в українській історіографії був Микола Ко-
стомаров, видатний історик, етнограф та письменник, член-редактор Археографічної 
комісії у 186С-1885рр. "История - это не описание жизни вождей и идей, а описание 
стремлений, действий и чувств народа" - таким було кредо Костомарова. Він цілком 
негативно оцінював роль і місце козацько-шляхетської старшини у історії України, 
хоч детально це питання не розглядав. У своїх історичних портретах він пише, що "... 
демократический строй козацкого общества не допускал ни родовых отличий, ни 
фамильного чванства. Люди достигали высоких должностей не по преимуществам по-
роды, а по личным заслугам и по выбору громады" [15;403]. 

Видатним представником народницької школи був професор історії Київського уні-
верситету, голова історичного товариства Нестора Літописця В.Антонович. Головним 
чином він займався вивченням історії Правобережної України. Підсумком цієї праці стало 
видання восьми томів "Архіву Південно-Західної Росії". 

Досліджуючи походження шляхетських родів у південно-західній Росії, вчений при-
ходить до висновку, що "из всей живущей в ней шляхетской массы, едва ли найдется и 
десятая часть коренных поляков, все же остальные состоят из родов чисто русского про-
исхождения, совратившихся в латинство и окатоличившихся" [1; 1]. 

Свое подальше продовження народницька, концепція отримала у дослідженнях 
О. Лазаревського, автора понад 450 праць переважно з історії Лівобережної України XVII 
-XVIII ст. Але він теж детально не досліджував роль еліти у процесі державотворення, 
підкреслюючи у своїх працях визиск українського селянства з боку козацької старшини 
та негативно ставлячись до Гетьманщини в цілому. "Можно сказать, что вся та старшина, 
которая при Мазепе и при Скоропадском приобрела себе материальное обеспечение путем 
получения маетностей, затем устроенных и увеличенных разного рода насилиями, при 
Апостоле окончательно составила из себя группу, которая по справедливости могла быть 
названа "высшим" сословием. "[19; 17] 

Він ідеалізував суспільний устрій України та притаманні йому демократичні риси, 
вважаючи головним винуватцем всіх наступних бід "чужу" державу і її установи: 
"По-видимому малорусский демократизм был побежден с одной стороны польскими 
традициями, а с другой стороны и воздействием Московского правительства, 
награждавшего уже в 60-х гг. XVII века козацкую старшину деревнями и 
крепостными".[19;27] 

Лазаревський вперше видав важливі документальні праці з історії Гетьманщини 
-Щоденник М.Ханенка (1884р.), Сулімівський архів (1884р.), Щоденник генерального 
підскарбія Я.Марковича (1893-1897 рр.) 

Наступним представником народницької школи кінця XIX ст. була О. Єфименко, 
яка вперше зробила спробу розкрити витоки та генезис формування дворянського стану. 
У VIII номері журналу "Вестник Европы" за 1891 рік була опублікована її праця - "Мало-
русское дворянство и его судьба". Вона вважала цей процес закономірним явищем, наво-
дячи нижчевказані пояснення: 

1) духовний вплив Польщі, її ідей, традицій та культури; 
2) приклад Великороси, де існувало дворянство; 
3) приватні інтереси тієї групи, яка, ставити біля влади, повинна була утворити 

привілейований стан. 
Згідно з її точкою зору, нове дворянство повністю утворилося з військового уряду, 

спочатку обираемого, а потім призначаємого. "В первые моменты после переворота (війни 
під проводом Б. Хмельницького - П.М.) между урядом и массой рядового казачества не 
было, по-видимому, никакого посредствующего звена. Но, по мере того, как край уми-
ротворялся и общественные элементы оседали, кристаллизуясь, сверху казацкой массы 
поднимался слой "можнейшего" казачества - знатные войсковые товарищи - переходный 
слой между массой и войсковым урядом". [11;523] 

Єфименко також звинувачувала провідну верству Гетьманщини у всіх смертних 
гріхах, вважаючи її діяльність шкідливою для народу: "насилие, захват, обман, вымога-
тельство, взяточничество - вот содержание того волшебного котла, в котором перекипала 
более удачливая часть казачества, превращаясь в благородное дворянство". [11; 532] 

В цілому, можна сказати, що у другій половині XIX - на початку ХХ ст. в 
українській історіографії панував позитивістський підхід, згідно з яким головна увага 
приділялася вивченню базисних явищ суспільства. Саме тому народники вивчали 
історію народу, а не держави, що обумовлювалось її підпорядкованою роллю. Головну 
увагу вони приділяли вивченню різних форм феодального землеволодіння, способам 
визиску селян з боку старшини тощо. Та незважаючи на негативне сприймання місця та 
ролі еліти, історики народницької школи зібрали та оприлюднили величезний за обся- 
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гом документальний матеріал з історії Гетьманщини. За влучним висловом Д. Дорошенка, 
вони "заклали фундамент" вивчення української історії, по цеглині збираючи раніше 
невідомі факти. Стіни цієї будівлі почав зводити М. Грушевський. Історична концепція 
Грушевського складалась під впливом М. Драгоманова, М. Костомарова та інших 
істориків народницького напрямку. Для нього було характерне визнання першості 
соціальних інтересів над національно-державними. На початку своїх історичних 
досліджень Грушевський також негативно оцінював роль української еліти. 

Коментуючи процес входження України до складу Російської імперії та перего-
вори 1654 року, історик вважає, що старшина була не на висоті. "Вона не дала ясної, 
конкретної, продуманої формули відносин до свого нового протектора, якої вимагав 
момент. Вона не витримувала ролі правителів України, хоч би козацької - тільки виз-
воленої з польського володіння" [5;7б5]. 

Однак в процесі подальшого вивчення історії України та особистої участі в громадсь-
ко-політичному житті Грушевський все більшого значення надавав 
державно-національному чинникові. 

Наступним етапом у розвитку української історіографії стала поява державниць-
кої концепції на початку ХХ ст. Засновником державницької концепції у вітчизняній 
історіографії вважається В. Липинський. Як ідеолог українського консерватизму, 
Ли-пинський підкреслював, що держава, особливо національна, відіграє творчу роль 
в організації, спрямуванні та захисті суспільства. В своїх історико-філософських 
працях він обґрунтовує вирішальну роль шляхти в процесі формування української 
державності та закликає її боротися за відродження України. Суспільство він розгля-
дає як своєрідну піраміду, з соціально політичною елітою на її вершині. Політичний 
успіх українським національно-визвольним змаганням, на думку В. Липинського, міг 
забезпечити перехід русифікованої та сполонізованої української еліти на українські 
позиції. Розглядаючи історію України, Липинський вважає найбільш оптимальною 
формою монархію та доводить, що ще Б. Хмельницький намагався її впровадити на 
Україні, опираючись саме на шляхту. "Глибоке переконання про необхідність для 
України абсолютистської монархічної влади було у гетьмана ще на початку повстання", 
та "Перетворення розбриканої шляхетським демократизмом Речі Посполитої та її маг-
натською олігархією розбещеної, зледачілої й паразитарної шляхти на Україні, одна-
ково як православної, так і католицької в верству не тільки лицарсько-хліборобську, 
але й верству службову, від влади гетьмана Війська Запорізького залежну, - ось була 
ідея творця козацької української держави". [37;142-144] 

Саме Липинський розглядує різницю, яка існувала між характером російського дво-
рянства, українського козацтва та польської шляхти. 

На початку ХХ  ст. українська історична наука розвивалась швидкими темпами. 
Саме тоді відбувався процес державного будівництва незалежної України, зростання 
національної самосвідомості українців, які сприймали себе як окрему націю. Цей процес 
значно прискорився після розпаду Рос. імперії. 

У 1917 1920рр. проходила розбудова власної української держави, яка, на жаль 
закінчилася поразкою державотворчих сил. 

У цей час з'явилось ціле сузір'я істориків, які не тільки намагалися синтезувати 
історію України, але й брали безпосередню участь у творенні української держави. Окрім 
вже згаданих нами М.Грушевського, який був головою Центральної Ради, В.Липинського, 
посла у Австрії, ми можемо назвати Д.Дорошенка, який займав посаду міністра закор-
донних справ при уряді П.Скоропадського. 

За визначенням О.Оглоблина, першим українським істориком, який дав науковий 
огляд всієї історії як процесу розвитку української державності, був саме Д.Дорошенко. 
Він був автором близько однієї тисячі праць з історії України, найголовнішими з яких 
були: "Нарис історії України" та" Огляд української історіографії." Розглядаючи роль і 
місце еліти в її історії, він приходить до висновку, що "провідна верства Гетьманщини, 
козацька старшина, ще з часів Мазепи переконалася в неможливості фізичного опору. 
Вона готова була миритися з утратою автономії. Та все ж справа розбудови власної держави 
, хоч і в перспективі, не була безнадійною, бо "....серед сей верстви, глибоко перейнятої 
становим егоїзмом, знайшлися люди, котрі зуміли глянути на становище краю ширше, 
ніж з вузько класового погляду й стати в обороні ширших мас українського народу". [9;5] 

Після поразки державотворчих сил переважна більшість українських вчених була 
вимушена емігрувати за кордон. 

Поступово процес вивчення української історії почав штучно гальмуватися. Якщо у 
20- 30-х pp. ще з'являються окремі дослідження, присвячені політичній історії Гетьман-
щини, як, наприклад: Л.Окиншевича - "Генеральна Рада на Гетьманщині", де автор 
досліджує юридичний аспект цієї проблеми, приходячи до висновку, що "Коли вже 
наприкінці XVII ст. Генеральна рада є своего роду врочиста окраса, що санкціонувала 
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вирішення, що іх de facto встановлювала рада старшинська, то в XVIII ст. рада військова в 
своїй дальшій еволюції стає вже справжньою фікцією".[25;2б9] Або праця І.Джиджо-ри, 
який зазначав, що "З поміж усіх частин пошматованої України історія Лівобережжя, 
докладніше кажучи, - історія Гетьманщини найменше оброблена, а спеціально в декот-
рих питаннях - просто tabula rasa ". [8; 119] 

Також становлять інтерес праці О.Оглобліна (з 1944р. він знаходився у еміграції), 
який досліджував соціально-економічні 

відносини та процеси збагачення козацької старшини: "В часи Мазепи дуже зросла 
сила козацької старшини. Всякими способами збільшує вона свої багатства й владу . 
Експлуатація "підданськой" праці селянства, різні прибутки "урядів", воєнна здобич 
- все це збагачувало старшину. В часи Мазепи старшина широко розгортає торгові і 
промислові операції (млини, буди (поташні заводи), гути (скляні), рудні, селітерні 
майдани. Займалась старшина й відкупами: тримала в оренді різні галузі 
державного господарства - особливо такі важливі джерела, як торгове мито (т.зв. 
"Індукта  й "оренди" - горілчана й тютюнова)" [23;8]. 

Але дослідження цілого комплексу проблем в умовах партійної монополії на науку, 
не могло стати об'єктом вивчення радянських істориків. Після судових процесів над СВУ, 
над так званими Укр. нац. центром, кращі наукові кадри зазнали переслідувань та були 
репресовані 

Хоча у радянській Україні діяла Академія наук та існувала секція історії України 
Історичного відділу Академії Наук, її увага зосереджувалася на критиці "буржуазного 
націоналізму" та аналізі соціально-економічних відносин на основі марксистської мето-
дології. 

У 40-х роках ХХ ст. в зв'язку з Великою вітчизняною війною всі історичні дослідження 
були припинені. 

В післявоєнні роки вивчення провідної верстви українського суспільства також не 
проводилося, бо, згідно з марксистською теорією, правляча верхівка проводила антина-
родну політику відносно України спільно з російським самодержавством. 

Таким чином, головна увага вчених була приділена висвітленню доказів прогресивності 
Переяславської угоди та дружби між російським та українським народами. 

Незважаючи на несприятливі умови, все ж з'явилися фундаментальні праці з історії 
Лівобережної України, в яких були розглянуті окремі аспекти соціально-економічного роз-
витку Гетьманщини. Цьому сприяв короткочасний період "відлиги", який розпочався після 
смерті Сталіна у 1953р. Саме тоді почав видаватися "Український історичний журнал" та були 
опубліковані дослідження В. А.Голобуцького з історії Запорізькой Січі; монографія І.О.Гуржія 
"Розклад феодально-кріпосницької системи в сільському господарстві п.п. ХІХ ст." та В. Дяди 
-ченка "Нариси суспільно - політичного устрою Лівобережної України кінця XVII ст. - по-
чатку XVIII ст." Саме в останньому дослідженні автор поставив собі за мету чи не вперше за 
останні сорок років, вивчення "розвитку елементів української державності в 17-18 вв.", 
хоча й як органу панування українських феодалів. Це була перша спроба комплексного 
дослідження устрою Гетьманщини, діяльності Малоросійського приказу, Гетьманського 
уряду, вивчення складу генеральної старшини. 

У 60-70 pp. у так звані роки "застою", з'являються праці О.М.Апанович - "Збройні 
сили України п.п. XVIII", де розглядався військовий устрій Гетьманщини, дослідження 
С.Літвіненко "Джерела Історії України XVIII CT"; Г.Я.Сергієнко - "Суспільно-політичний 
рух на Україні після повстання декабристів". 

Певним підсумком цього періоду є видання 4-х томної радянської енциклопедії 
"Історія України". У 2 томі, виданому у 1970р., розміщена стаття, яка присвячена 
історіографії питання та визначенню ролі козацької старшини. 

Згідно з нею "панування козацької старшини супроводжувалося сваволею і зло-
вживаннями ", та трохи нижче - " Російські, українські та інші поміщики, об'єднані 
спільністю класових інтересів, були соціальною підпорою російського 
самодержав-ства"[29;411] 

У 80-і роки першим з радянських істориків детально торкнувся питання походження 
та ролі казацькой старшини у суспільстві О.А.Путро в своїй монографії " Левобережная 
Украина в составе Российского государства во втор. пол. 18 в." Він вже не піддавав різкій 
критиці її діяльність, підкреслюючи... що Лівобережна Україна хоч і була частиною 
Російської імперії, але зберегла деякі особливості свого внутрішнього устрою. Путро пише, 
що тут на кінець XVIII ст. налічувалося понад 100 тисяч дворян. Згідно з його даними, гене-
ральна старшина володіла 1489 дворами, де проживало 7593 чоловічих душ, а у рангових 
володіннях десяти полковників було 1813 дворів з 24 тисячами селян. [28; 73-74] 

З всього вищевикладеного стає зрозуміло, що детального та всебічного розгляду 
провідної верстви українського суспільства не було зроблено. Автори обмежувалися, з 
цілком зрозумілих причин, аналізом форм і методів експлуатації селянства старшиною 
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та класовою боротьбою. Виходячи з марксистсько-ленінського вчення, вчені розкривали 
антинародну сутність старшини, безпідставно звинувачуючи її у зраді інтересів власного 
народу та зовсім ігноруючи їх роль ідейних поводирів суспільства. 

Існування Гетьманщини як незалежного державного організму та роль його провідної 
верстви всебічно досліджувалися тільки за кордоном. 

Ми вже називали прізвища Липинського, Дорошенка, Оглобліна, які, не бажаючи 
поступитися своїми науковими переконаннями, були змушені емігрувати. Завдяки їм і 
багатьом іншим дослідникам, був створений український науковий інститут при Гарвар-
дському університеті, Канадський інститут українських студій, налагоджено видання 
наукового журналу "Український історик". 

Ліберально-консервативний світогляд відомого канадського вченого 
І.Лисяка-Руд-ницького сформувався саме під впливом В.Липинського. Він проблему еліт 
поєднував з проблемою так званих "історичних" та "неісторичних" народів. Визначним 
критерієм першого типу людської спільності він вважав її здатність зберегти свої елітні 
соціальні верстви, які виступають носіями політичної свідомості та національної 
культури. Навіть у періоди національного гноблення історичні народи зберігають 
прошарки, які не відмовляються від свого національного коріння. "Неісторичні" народи 
- це ті, еліта яких асимільована іноземними поневолювачами. Вони перетворюються у 
спільноти з культурою домінуючого народу та низьким рівнем національної свідомості. 
"Але нація, що викристалізовулася в Галицько-Волинському королівстві та 
Великому Князівстві Літовському, гине після Люблянської унії. Вдруге бачимо це 
явище в нашій історії на переломі XVIII-XIX CT., після ліквідації решток автономних 
устоїв козацької України. Себто українська нація вже двічі вмирала й двічі 
відроджувалася наново". 

Звідси Лисяк-Рудницький робить висновок про "неісторичність" українського на-
роду. "Розчавлення козацької України Російською імперіальною машиною при 
активній допомозі шляхетскої олігархії (яка, до речі, за цю протиукраїнську політику 
дорого поплатилася) створило трагічний "пропащий час" у нашій історії", вживаючи 
влучного вислову М. Драгоманова [20; 17]. 

Омелян Пріцак, директор Українського наукового інституту у США, розглядаючи 
генезу української еліти, підкреслює, що станова концепція, база для виникнення еліт, 
могла зародитися тільки у непатримональній католицькій Західній Європі між X ст. та 
XIII ст., почала доходити на Україну вже у другій половині XII ст., через суміжні 
католицькі країни - Угорщину (до І387) і Польщу (1387-1795). [42;58] 

Канадський історик П.Магочій, розглядаючи українське національне відродження, 
зазначає, що цей процес звичайно розглядається або: як однобічний процес усе більшої 
національної свідомості, яка з'являється вперше серед інтелігенції і тоді передається 
масам; або як дещо складніший розвиток, який характеризувався різними стадіями, 
кількість і хронологічні межі яких різні автори по-різному інтерпретують. Сам автор 
виділяє три стадії цього явища: 

I стадія збирання спадщини, коли окремі вчені, або частіше, непідготовлені ентузіасти, 
збирають мовні, фольклорні, літературні та історичні залишки даного народу. 

II організаційна стадія, коли закладаються культурні організації... для поширення 
знання про національну спадщину, яка вже зібрана, або яка далі збирається. 

III політична стадія, коли закладаються партійні та інші організації, які уможлив 
люють участь у політичних процесах. 

Магочій закликає проявляти обережність у питаннях, пов'язаних з т.з. зрадою 
інтересів власної нації, бо на його думку, "як і у випадку всіх національних меншостей, 
які живуть у багатонаціональних державах, якась частина місцевої інтелігенції, до, під 
час і навіть після національного відродження, не обов'язково приєднувалася до "нового 
руху", але натомість приєднувалася більшою чи меншою мірою до панівної 
національності". Він вважає, що не можна спрощено оцінювати діяльність таких 
історичних постатей, бо це "часто призводить до явного перекручування історії у випадку 
осіб, які інколи асимілізувалися, а інколи були національними патріотами" [38; 101-102]. 

Американський вчений А.Каппелер зробив спробу порівняння національного руху 
українців у Росії та Галичині, прийшовши до висновку, що "українці є прикладом народа, 
який, проживаючи у двох різних за суспільно-політичним ладом державах, відтворив два 
різних типи національних рухів. Формування структурно відмінних "субнацій" і змусило 
українців вести об'єднавчу політику. Ця проблема значно ускладнила консолідацію 
українців на шляху створення власної держави". [Зб;118] 

Цікаву точку зору на проблему провідної верстви України має польський історик 
В.Свербигуз. У своєму дослідженні “Старосвітсько панство" (Варшава, 1999) він пише, що 
"польські діячі визнають наявність на Україні тільки польської аристократії, а російські 
підтримують тезу народовців про безкласовість українського суспільства, що нібито до-
водить неспроможність державного будівництва ". 
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Свербигуз зазначає, що козацька старшина, що отримала права російського дворянства, 
мала їх у набагато більшому обсязі у польській державі. "Споконвічні риси шляхетства на 
Україні - внутрішній демократизм і європеїзм, які поєднуються з кріпацтвом і марним жит-
тям як наслідком російського поневолення. Спілка польської і української аристократії на 
Україні є запорукою політичної стабільності старосвітського суспільства [30; 4]. 

На нашу думку, найбільш узагальнююче дослідження з питання української авто-
номії належить канадському історику З. Когуту. У своїй монографії "Російський цент-
ралізм і українська автономія". Кембридж. 1988. він розглядає процес інтеграції Гетьман-
щини до складу Російської Імперії та реакцію українського суспільства та його політич-
них інститутів. Даючи стратифікацію українського суспільства, Когут відзначає, що для 
шляхти права Гетьманщини були невід'ємними від їхніх прав та соціального ладу ; для 
козаків українські права та вільності означали перед усім особисту свободу , а вже потім 
звільнення від податків і право на землю ; щодо духовенства - певна частина ще мріяла 
про окрему церковну структуру , але більшість вважала, що українські права і вільності 
-це їхні економічні привілеї та соціальний статус; стосовно селян, якщо вони й мали якесь 
поняття про українські права та вільності, то вони, напевно, вважали, що це є успадку-
вання особистої та юридичної свободи та права вибирати свого пана. 

Незважаючи на внутрішню суперечливість і нечіткість визначення своїх прав та 
вільностей , саме шляхта виступала захисником соціально-політичних норм Гетьман-
щини, обґрунтованих законом та історичною традицією . Як правлячий клас та голов-
ний поборник автономії, українська шляхта репрезентувала основну силу, здатну чи-
нити опір імперським реформам. Серед шляхти 3.Когут виділяє асиміляціонистів та 
традиціоналістів, вважаючи останніх надто незначною силою, щоб з ними рахуватися. 
На його думку українська еліта була повністю асимільована, незважаючи на по-
одинокі прояви невдоволення. [16; 208] 

З розпадом Радянського Союзу та проголошенням незалежності України у 1991 
році ситуація кардинально змінилася - з'явилася можливість ознайомитись з праця-
ми закордонних дослідників та з доробком дореволюційних істориків, отримати 
вільний вхід до спецхранів. 

Н.Яковенко у своїй монографії " Українська шляхта з кінця XIV до середини 
XVII ст."К.1993. підняла проблему комплексного дослідження "майже неторканого 
архіпелагу"- історії української еліти. [34; 5] 

Трохи згодом процес утворення провідної верстви України розглянув 
В.Панашен-ко, який писав, що один з важливих політичних наслідків Визвольної війни 
українського народу середини XVII століття, було становлення української держави з 
притаманної ій республікансько-демократичною формою правління. Держава, що 
утворилася, зумовила появу нової соціальної еліти в суспільстві. За його думкою, ця нова 
еліта формувалася з козацтва, польської шляхти, також міських урядовців, духовенства, 
пізніше російського дворянства, якому давали українські землі. [ 26; 15 ] 

Політико-адміністративний аспект проблеми розглядав О.Струкевич у своїй праці 
"Україна - Гетьманщина та Російська Імперія протягом 50-80-х pp. XVII століття." 
К.1996. Характеризуючи загальні засади політики катеринського уряду щодо України, 
Струкевич вважає, що "більшість старшини було схильне ігнорувати ліквідацію автономії 
України за умови, що їхні приватні інтереси залишалися недоторканими. Тоді вони по-
годилися обміняти автономію на дворянство ". [ 32; 33 ] 

Молодий вчений В.Кривошия займається дослідженням кількісного складу та генеало-
гією казацько-старшинських родів . Вже вийшла з друку перша частина - " Урядники Геть-
манської адміністрації ".- К., 1997. - та планується видати ще п'ять. Він поділяє еліту на 
еліту суспільства і еліту нації." Еліта суспільства - це представники різних суспільних верств, 
які економічно, політично і духовно забезпечують інтереси функціонування нації ". [17; 3] 
Вчений виділяє декілька регіональних козацьких груп, різниця між якими базується на 
істо-рично-культурній несумісності економічної системи ведення господарювання: 

1) корінні (базові) козацькі полки (Чигирин, Біла Церква, Переяслав). 
2) новостворені козацько-шляхетські полки північно-східного регіону (Прилуцьк, 

Ніжин, Чернігів.) 
3) група полків Січової орієнтації і впливу (Полтава, Гадяч, Лубни). 
4) шляхетсько-козацькі полки (Брацлав, Київ) [17;4]. 
В. Кришовея вважає, що покозачена шляхта не змогла піднятися над вузькоспеці-

альними інтересами та достойно репрезентувати всю націю. На його думку, роль духовної 
еліти перебрали на себе священики середнього та нижчого рангу. 

Цікаве дослідження належить перу Д.Наливайка - "Очима Заходу. Рецепція України 
в Західній Європі XI-XVІІI CT."- К., 1998. У своїй праці він розглядає життя і історію 
України через призму спостережень іноземців, як, наприклад, філософа Гердера, який у 
своєму "Щоденнику подорожі за 1769 рік" зробив огляд тогочасної Європи зі своєрідної 
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культурологічної точки зору. В своєму прогнозуванні майбутнього європейської культури 
почесне місце він відвів слов'янському світу, зокрема Україні, пророкуючи, що з часом 
вона стане "новою Елладою". [22;37] 

З журнальних публікацій слід відзначити статтю В.Матюха в "Українському істо-
ричному журналі" за 1998р., де автор розглядає проблему державотворення в Україні 
XVII-XVIII ст. у вітчизняній науці другої половини XIX- початку XX ст., та 
В.Потуль-ницького, де він порівнює стан справ у українській та світовій науці. 
Загальний висновок цих публікацій полягає в тому, що на сьогодні українська 
історична наука ще не має власної науково-дослідницької версії історії України в її 
національно-державному вимірі, котра би знаходилась у відповідності зі світовою 
історією. Також існує ряд публікацій, присвячених окремим аспектам з історії 
Гетьманщини, як, наприклад, О.Ана-пович "Урядові службовці Гетьманщини - 
українська інтелігенція XVIII ст."; О.Стру-кевич "Генеральний підскарбій Я.Маркович"; 
"Українська ранньо-модерна нація: істо-рико-етнонаціологічні аспекти дослідження"; 
А.Федірко" Патріотично освічена еліта Новгород-Сіверського на рубежі XVIII-XIX ст."; 
В.Потульницький "Світогляд українського лівобережного панства у другій половині ХІХ 
ст." 

В цілому, розглянувши історіографію питання стосовно ролі та місця еліти в украї-
нському суспільстві, ми виділили ряд періодів. 

Перший з них почався наприкінці XVIII CT. у зв'язку з ліквідацією української авто-
номії, як реакція на цю подію. Його можна умовно назвати старшинським, бо саме ко-
лишня козацька старшина почала збирати та оприлюднювати історичні матеріали, які 
доводили її соціальний статус. 

Другий період відноситься до XIX ст. та пов'язаний з істориками народницького 
напрямку, які, на відміну від представників козацької еліти, не тільки піддали сумніву 
монопольне право старшини на панівне становище у державі, але й "викривали" її екс-
плуататорську сутність, намагаючись довести її зрадницьку роль в історії України. 

Третій період розпочався наприкінці XIX ст. і продовжувався до 20-х pp. ХХ ст., до 
поразки державотворчих сил. У цей період панувала державницька концепція, яка виз-
навала провідну роль еліти у боротьбі за створення власної держави. 

При становленні радянської влади на Україні більшість істориків емігрувала за 
кордон, де й заклала підвалини сучасної україністиці. Найголовнішими центрами по 
вивченню української історії є США та Канада, де знаходиться найбільша українська 
діаспора. Більшість закордонних вчених придержується думки, що саме козацька еліта 
виступала головним захисником соціально-політичних норм Гетьманщини. Безпосе-
редньо радянська історіографія також поділялась на ряд періодів, але спільною їх ри-
сою було категоричне неприйняття правлячої верхівки Гетьманщини, розкриття 
спільності класових інтересів козацької старшини й російського дворянства. Вивча-
лися тільки феодальна експлуатація та боротьба народних мас. 

У сучасний період ситуація почала змінюватися на краще. З'явився ряд дослід-
жень, присвячених окремим аспектам діяльності еліти. Але більшість дослідників 
вважають її зрадницею інтересів власного народу, повністю асимільованою і втра-
тившою свою національну самобутність. Вивчення справжнього значення наявності 
еліти, як необхідного елемента для існування та успішного розвитку українського 
суспільства ще чекає свого дослідника. 

Українська держава мала величезні потенційні можливості для свого поступу та ста-
новлення владних структур, для еволюції суспільства. Проте цей еволюційний шлях був 
насильно припинений, що було трагедією для українців як окремої нації. 
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МІЖНАЦІОНАЛЬНІ ВІДНОСИНИ І НОВІТНЯ ІСТОРІЯ РЕГІОНУ 

ФРОЛОВ М. О. 
ГЕОРГІЙ ФЕДОРОВИЧ ЛАПЧИНСЬКИЙ У ПОЛІТИЧНІЙ ЕЛІТІ УКРАЇНИ 
20-30-ИХ РОКІВ МИНУЛОГО СТОЛІТТЯ; НЕВІДОМІ  СТОРІНКИ ЖИТТЯ 

ДОБРЕ ВІДОМОГО ОПОЗИЦІОНЕРА 
В радянські часи прізвище Георгія Федоровича Лапчинського завжди згадувалось в 

підручниках з історії України та історії КП(б)У. Але ця згадка мала тільки одну мету: дове-
сти студентам та викладачам, що на шляху до "кришталевої" чистоти та довгоочікуваної 
перемоги більшовизму КП(б)У подолала цілу низку опозицій та "національних ухилів", 
серед яких неодмінно називався "федералістський ухил" Г.Ф.Лапчинського. Впродовж 
десятиріч прізвище Лапчинського згадувалось у цьому контексті через кому з прізвищами 
О.Я.Шумського, М.О.Скрипника, В.М.Шахрая та С.М.Мазлаха. Наші сучасні знання про 
роль і місце в політичній еліті УСРР 20-30-х років минулого століття дають змогу говорити 
про їх значну роль і високий авторитет, як серед елітарного прошарку правлячої КП(б)У, 
так і серед частини рядових комуністів та пересічних українців. Тобто можна розуміти, що 
Г.Ф.Лапчинський був, особливо в період 1917-1922 pp., постаттю загальновідомою і 
впливовою в українському комуністичному загалі, яка радикально розійшлась із вож-
дями російської РКП(б) і їх представниками в політичній еліті Радянської України. 

Але цей висновок зацікавленому досліднику в радянські часи було неможливо 
перевірити, оскільки життєвий шлях і політична діяльність Г.Ф. Лапчинського не мали 
свого автора. Нам не вдалось знайти навіть жодної статті з цього приводу, яка б спеціально і 
поглиблено розкривала цю тему. Прізвище Г.Ф.Лапчинського було виключено з 
довід-никової літератури, з біографічних збірок та енциклопедій. Навіть після XX з'їзду 
КПРС, у часи короткої хрущовської "відлиги" та в період горбачовської перебудови 
1985-1991 pp. прізвище Г.Ф.Лапчинського не було повернуто до історії України 20-30-их 
років минулого століття. Чому? 

За більшовицькою термінологією, Георгій Федорович Лапчинський був активним і 
відомим націонал-комуністом. Тобто він належав до тієї частини більшовицької еліти 
України 1917-1925 pp., яка намагалась поєднати більшовизм і його впровадження в Ук-
раїні з необхідністю розв'язання національного питання українців. (Українці в 1917 році 
складали 80% населення дев'яти губерній, які увійшли до складу УСРР). 

Шлях Г.Ф.Лапчинського до націонал-комунізму був дуже незвичайним. Він наро-
дився 7 квітня 1887 року в Царському селі біля Петербурга в родині військового лікаря, 
який рано, в 1891 році, помер. Тому виховувався Георгій Федорович своєю матір'ю, яка 
мала вищу освіту і пенсію за чоловіка (в свій час вона закінчила Педагогічні курси в 
Санкт-Петербурзі й була освіченою і висококультурною жінкою). Родина Лапчинських 
походила від зросійщеного польського роду, для якого рідною мовою була російська, і вона 
жила далекими від України проблемами. Пізніше, син Г.Ф.Лапчинського, Анастасій, у 
листі до відділу пропаганди і агітації ЦК КП(б)У від 19 серпня 1967 року писав: "Що 
торкається Г.Ф.Лапчинського, то в Україну він потрапив на заслання після арешту і 
ув'язнення в Петербурзі в 1912 році. Я пам'ятаю, як він вивчав раніше невідому йому 
українську мову, вважаючи, що її повинен знати кожний працюючий член партії 
(більшовиків -М.Ф.) в Україні" [1, ф.39, оп.4, спр.114, арк.2-3]. 

Георгій Федорович отримав гарну освіту: закінчив гімназію і юридичний факультет 
Петербурзького університету. Але паралельно з навчанням кращий учень класу приймає 
участь з лютого 1905 року в революційному русі. Він був членом загальноміського керів-
ництва організації учнів середніх шкіл, яка входила до організації Петербурзьких 
соціал-демократів і представляв там осередок дванадцятої гімназії. В університеті він вже 
був членом РСДРП(б) і брав активну учать в діяльності студентської ланки цієї організації. На 
молодого Г.Ф.Лапчинського рішуче вплинули події 1905-1907 років, що розгорнулись у 
Петербурзі [1, ф.39, оп.4, спр.114, арк.5]. 

З 1906 року Г.Ф.Лапчинський активно працює у профспілковому русі Петербурга. 
Про авторитет 19-ти річного студента свідчить той факт, що він два роки був секретарем 
(керівником) і членом правління Спілки працівників взуттєвого виробництва і ремонту, 
представляючи цю профспілку в Нелегальному Бюро Профспілок Петербурга [2]. 

Паралельно з профспілковою роботою Г.Ф Лапчинський активно займався неле-
гальною партійною роботою серед учнівської молоді, намагаючись збільшити лави 
РСДРП(б). Це привело до його першого арешту 23 листопада 1910 року, але він був 
звільнений із-за відсутності доказів. 
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З 1912 року Г.Ф.Лапчинський знову активно працює в профспілках Петербурга. На 
той час він уже був професійним революціонером і мав партійний псевдонім - Гулін. Під 
цим псевдонімом його знали як керівника Петербурзької профспілки і відомого більшо-
вика. 14 листопада 1912 року Г.Ф.Лапчинський був знову заарештований. Пізніше в квітні 
1913 року в зв'язку із загостренням туберкульозу, його було звільнено з тюрми. Але за 
належність до РСДРП(б) і активну антидержавну діяльність був висланий під нагляд 
поліції до Естонії (містечко Йохимсталь Везенбурського повіту), де він пробув 2 роки [1, 
ф.39, оп.4, спр.114, арк.7]. 

Навесні 1914 року Георгій Федорович за станом здоров'я потрапляє в Україну, 
отримавши дозвіл поліції поселитись в місті Новогеоргієвську Херсонської губернії, 
де він працював за фахом і підтримував зв'язок з місцевими соціал-демократами в 
містах Олександровську (Запоріжжя) і Кременчуку. Для керівництва партійним осе-
редком РСДРП(б) у Кременчуку в 1915 році він переселяється до цього міста і продов-
жує працювати адвокатом за фахом. 

Кременчуцькі соціал-демократи виявились в лютому 1917 року найбільш підготовле-
ною і згуртованою силою в місті, що втратило в один день стару владу. Фактично влада в місті 
перейшла до них, а Г.Ф.Лапчинський від об'єднаної організації РСДРП був обраний головою 
Ради робітничих і солдатських депутатів Кременчука, а потім і головою міської Думи Кре-
менчука. Дуже швидко його революційна діяльність вийшла за межи Полтавської губернії, 
яку він представляє на чисельних зібраннях в Києві та Петрограді. Наприклад, на Демокра-
тичній нараді в Петрограді він виступив за підтримку програми більшовиків [3]. 

Після перемоги російських більшовиків у жовтні 1917 року Г.Ф.Лапчинський 
починає активно просуватись в перші лави керівного складу більшовиків України. Як 
свідчать протоколи Першої Всеукраїнської наради більшовиків 3-6 (15-18) грудня 1917 
року в Києві, саме Г.Ф.Лапчинський був обраний головою наради. Він уже на початку 
наради запропонував представникам двох найбільших обласних більшовицьких комі-
тетів Південно-Західного і Донецько-Криворізького вважати цей захід першим з'їздом 
більшовиків України, тобто він запропонував зразу створити єдину Компартію Украї-
ни. Ця пропозиція не пройшла із-за поведінки представників Донецько-Криворізького 
обласного комітету більшовиків, але Г.Ф.Лапчинський був обраний разом з 
В.М.Шахраем, А.С.Александровим, В.Х.Ауссемом, Є.Б.Бош, А.Б.Горвицем, 
А.В.Гри-невичем, В.П.Затонським, І.Ю.Куликом до Головного комітету РСДРП(б) - 
Соціал-демократії України [1, ф.39, оп.4, спр.114, арк.10]. 

Таке об'ємне подання дореволюційної політичної біографії Г.Ф. Лапчинського наво-
диться тут невипадково. Тому що може здатись дивним те, що відбувалось з Г.Ф. 
Лапчинсь-ким у 1917-1920 pp. після багаторічної підпільної роботи партійним діячем 
РСДРП(б) у Петербурзі та в Україні. Тобто його перехід на позиції націонал-комунізму 
багато в чому має глибокі особисті причини. Знаючи енергійний і рішучий характер 
Георгія Федоровича, зміст його виступів на закритих нарадах своїх прибічників у КП(б)У 
в Харкові в 1920 році за спогадами Івана Майстренка, то можна стверджувати, що він 
бажав очолити українську більшовицьку контреліту проти влади УНР і врешті досягти в 
Києві того, чого досягли його колишні товариші молодості в столиці Радянської Росії - 
безмежної влади. В 1917-1919 pp. його керівне місце в більшовицькій контреліті не 
викликало сумніву, але після перемоги над Денікіним в Україні це місце несподівано 
виявилось зайнятим відомими більшовиками з Росії не без допомоги Х.Г.Раковського, 
який намагався не допустити до вищих керівних посад в Україні своїх потенційних 
конкурентів. Саме Х.Г.Раковсь-кий в тому ж 1920 році, не дивлячись на позитивне 
рішення вождів російського більшовизму, до кінця заперечував можливості повернення 
В.К.Винниченка в Україну та призначення на посаду його заступника в Раднаркомі (уряді) 
УСРР. Неабияку роль у політичній долі Г.Ф.Лапчинського зіграла і та обставина, що він 
належав до більшовиків Правобережжя України, а основу політичної еліти УСРР 
наприкінці 1920 року склали більшовики Катеринославщини, Харкова і Донбасу та вищі 
керівники Червоної Армії РСФРР, яка окупувала Україну (М.В.Фрунзе, К.С.Ворошилов, 
О.С.Єгоров). 

До появи в січні 1919 року в Україні Х.Г.Раковського, який за завданням В.І. Ле-
ніна очолив уряд УСРР, позиції Г.Ф.Лапчинського у більшовицькій еліті України 
тільки зміцнювались. 

На І Всеукраїнському з'їзді Рад у Харкові 24-25 грудня 1917 року Г.Ф.Лапчинський 
виступив з доповіддю "Про владу в Україні", яка була схвально сприйнята депутатами. На 
цьому з'їзді Г.Ф.Лапчинський був обраний членом ЦВК Рад України, який обрав перший 
уряд УСРР (Народний Секретаріат). Г.Ф.Лапчинський був обраний керуючим справами 
(міністром) першого уряду Радянської України. Крім нього, до складу уряду увійшло ще 
декілька прихильників націонал-комунізму і самостійності та незалежності майбутньої 
КП(б)У: В.М.Шахрай став наркомом (міністром) військових справ, В.П.Затонський, який 
у той час ще багато в чому симпатизував поглядам Г.Ф.Лапчинського та В.М.Шахрая, став 
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керівником освіти, Є.П.Терлецький тоді ще лівий есер, очолив справи землеробства, 
М.О.Скрипник став наркомом праці. Сім останніх наркомів, серед яких виділялись 
Є.Б.Бош та В.Х.Ауссем, були орієнтовані на ЦК РКП(б) і намагались перетворити Харківсь-
кий уряд у опорний центр боротьби за приєднання України до ленінської Росії [4]. 

Невипадковою була і участь Г.Ф.Лапчинського як політичного представника уряду 
УСРР разом з Ю.М.Коцюбинським при командувачі більшовицьким Українським фрон-
том Муравйові, коли той здійснив свій похід з Харкова на Київ, захопив столицю УНР на 
два місяці (січень - лютий 1918 року). Г.Ф.Лапчинський намагався бути в епіцентрі політич-
них подій, навіть якщо вони мали трагічний зміст [5]. Але доля не надала йому можливості 
очолити політичну еліту Радянської України. Події мали свій подальший розвиток поза 
його власного плану і бажання. З Києва Г.Ф.Лапчинський відступав разом з урядом УСРР у 
березні 1918 року, в зв'язку з наступом переважаючих сил німців і повної дезорганізації 
фронту проти них. У Києві, Полтаві, Катеринославі та в Таганрозі він був спочатку керую-
чим справами уряду УСРР, а потім секретарем (міністром) соціального захисту і юстиції. 
Коли німці остаточно захопили територію України і перший уряд УСРР був розпущений, 
Г.Ф.Лапчинського в травні 1918 року направили до Москви, де він працював у народному 
комісаріаті іноземних справ завідувачем українським відділом. У той час 
Г.Ф.Лапчинсько-му, як авторитетній особі серед загалу більшовиків України, ще 
доручали відповідальні справи. Наприклад, він керував роботою делегації РСФРР, що 
обговорювала умови мирної угоди з гетьманом Скоропадським. Він же очолив повноважне 
представництво РСФРР у Відні (але його не допустили до Австрії німці) [1, ф.39, оп.4, 
спр.114, арк.12]. 

На III Всеукраїнському з'їзді Рад 6-10 березня 1919 року Г.Ф.Лапчинський утретє 
обирається членом ВУЦВК України, а в травні 1919 року він був обраний секретарем 
ВУЦВК (головою ВУЦВК тоді був Г.І.Петровський, який потім обіймав цю посаду двад-
цять років, обираючись також членом вищих партійних органів України - ЦК та Політбюро 
ЦК КП(б)У, що свідчило про його належність до політичної еліти України цього періоду). 
Але це був останній посадовий зліт у партійно-державному апараті УСРР однієї з найпоміт-
ніших особистостей більшовицької контреліти України 1917-1920 років. Його особисті 
таланти і здібності, блискуча юридична університетська освіта, багаторічний стаж і досвід 
роботи професіональним революціонером-більшовиком у Росії та в Україні, які виділяли 
його серед керівного загалу більшовиків України в цей період, у поєднанні з особистою 
напругою у відносинах з більшовиками Лівобережжя і головою уряду УСРР 
Х.Г.Раковсь-ким зіграли проти нього і його керівного положення під час нового наступу 
Червоної Армії Росії, що розпочався у грудні 1919 року і фактично нового, багато в чому 
штучного, відродження більшовицької політичної контреліти в Україні. 

Відомий вітчизняний історик С.В.Кульчицький в об'ємній та аргументованій архів-
ними джерелами праці "Комунізм в Україні: перше десятиріччя (1919-1928)" довів, що в 
політичній еліті Радянської Росії, яка вже на той час мала могутню Червону Армію і 
величезний апарат репресивно-каральних органів як засіб вирішення територіальних і 
політичних питань у громадянській війні, наприкінці 1919 року панувала думка про 
невідновлення, навіть формальної, незалежності України - радянської республіки. Добре 
розуміючи, що більшовики України і КП(б)У як партія ніколи не переможуть самостійно 
в боротьбі за владу в Україні, тому що їх у першу чергу не бажало підтримувати мінімум 
75% населення країни — селяни, вони пропонували просто завоювати її "революційною" 
силою та "вогнем і мечем", приєднати до Радянської Росії. Тільки особиста активна по-
зиція В.І. Леніна та Х.Г.Раковського, прийняття за їх пропозицією на VIII конференції 
РКП(б) резолюції "Про радянську владу на Україні", їх інші політичні кроки привели 
до поновлення 11 грудня 1919 року в Москві (!) формально незалежної УСРР. Це дало 
можливість для реконструкції під наглядом ЦК РКП(б) більшовицької контреліти Ук-
раїни, яка після військової перемоги більшовиків перетворилась у політичну еліту. Цей 
нагляд ЦК РКП(б) звівся до боротьби проти УКП(б)-боротьбистів як ще однієї партії ук-
раїнського комунізму, що існувала до березня 1920 року і була реальною загрозою для 
більшовиків у боротьбі за владу, і по-друге, проти тих більшовиків-керівників, яких 
відносили до категорії "націонал-комуністів" [6. - С.75-83]. Г.Ф.Лапчинський на-
прикінці 1919 року був уже одним з найбільш відомих і активних серед них. 

Його інтелектуальний потенціал і вміння завойовувати авторитет мас та партійного 
загалу, керувати ним, у поєднанні з реальною посадою в уряді УСРР у 1919 році могли 
завадити створенню запланованого вождями російського більшовизму 
"воєнно-політичного союзу", як завадити цьому могли будь-які фракції та 
угруповання націонал-комуністів у КП(б)У - основі більшовицької еліти України. 
(Жінка Г.Ф.Лапчинського - А.К.Єграшева-Лапчинська - в своєму листі до архівного 
відділу УМВС Чернігівської області в 60-і роки свідчила, що ерудиція Георгія 
Федоровича з багатьох питань, знання світової літератури та іноземних мов викликали 
подив і повагу в найбільш рафінованих колах українських і польських інтелектуалів та 
інтелігенції Львова, коли 
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він там працював радянським консулом наприкінці 20-х років. Він вільно володів: ла-
тинню, грецькою, французькою, німецькою, російською та українською мовами. Фран-
цузьку і англійську літературу читав у оригінальних виданнях. Мав добрі успіхи у 
вивченні польської, італійської та іспанської мов. Був блискучим оратором, літерато-
ром і партійним публіцистом) [1, ф.39, оп.4, спр.114, арк.22-23]. 

Але завадити Г.Ф. Лапчинському бути в епіцентрі революційних подій в Україні не 
міг у ті часи навіть ЦК РКП(б). Тому в зв'язку з просуванням денікінських військ Украї-
ною він спочатку був призначений головою Комітету Оборони Північної Чернігівщини 
(серпень - жовтень 1919 року) в штабі 14-ї армії. Після того, як уся Чернігівщина була 
захоплена денікінцями, Г.Ф.Лапчинський був направлений на дуже складну роботу, в 
тих умовах, у Галицький ревком у Житомирі. Одночасно він був членом ревкому Київщини 
і членом Київського губкому КП(б)У. Але після розгрому денікінців і поновлення УСРР, яка 
разом з Червоною Армією Росії в 1920 році впевнено розширювала територію своєї 
влади, нова українська політична еліта більшовиків формувалась в Харкові. Це, до речі, 
визнав у своїй організаційній доповіді ЦК КП(б)У на IV конференції КП(б)У 17 березня 
1920 року секретар ЦК С.В.Косіор: "Основним при всіх найчудовіших інструкціях, цирку-
лярах, недоліком роботи ЦК за останній час була повна відірваність від місцевих органі-
зацій, за винятком Полтави і Катеринослава. Центральний комітет фактично не був зв'я-
заний, не керував організаціями, не управляв жодною з губернських організацій. Цей 
зв'язок відсутній. З другого боку, губернські комітети на місцях, не відчуваючи керів-
ництва, самі робили свою політику. Ніякої єдності не було і не відчувалось Центральним 
Комітетом. Такий самий недолік був у губернській роботі. Це загальне явище. За те-
перішніх умов, коли мало сил, коли сил майже немає, ми, товариші, в циркулярних лис-
тах підтримуємо наших товаришів, і ці товариші керуватимуться ними в партійній ро-
боті на місцях. Інакше, як у ЦК, так і в губерніях, ніякої роботи не буде, і ми змушені 
будемо надалі визначати такі ж хирляві наслідки" [7]. 

В умовах осені 1919 року - початку 1920 року, в яких знаходилась політична контреліта 
більшовиків України, яка фактично поверталась додому на багнетах іноземної держави, 
не мала реальних важелів впливу на маси українського народу і фактично повністю 
залежала від політичної еліти російських більшовиків на чолі з В.І.Леніним, Г.Ф.Лап-
чинський зрозумів, що зміст існування і діяльності контреліти більшовиків України ре-
ально стає регіонально-більшовицьким. Тобто російський більшовизм активно почав по-
глинати українських комуністів, підкоряти їх партійній і статутній дисципліні РКП(б), а 
непокірних і самостійних у поглядах та діях, як В.М.Шахрая і С.М.Мазлаха, виключати зі 
своїх лав і висилати з України. Тоді ще професійних революціонерів-більшовиків і 
націонал-комуністів за "неортодоксальні" погляди і дії не розстрілювали і не саджали на 
25 років у концтабори в Сибіру. 

Тому Г.Ф.Лапчинський і невелика група його прихильників серед керівних праців-
ників УСРР створили партійну групу федералістів у лавах КП(б)У, центром діяльності 
якої став Житомир. Ця група заснувала свій фракційний центр - "Організаційне бюро 
групи федералістів", опублікувала свою партійну платформу і почала активно діяти се-
ред партійного загалу комуністів України. 

Взагалі питання про виникнення і діяльність групи федералістів у КП(б)У в 
1919-1920 pp., про її реальний вплив на комуністичний загал України залишається 
маловивче-ним. Але, якщо повірити такому інформованому учаснику цієї групи як 
відомому історику і мемуаристу діаспори І. Майстренку, цей вплив, особливо на українську 
молодь, що прийшла до комунізму, щоб вирішити для свого народу і національне, і 
соціальне питання, був неабиякий [8. - С.137-139]. Про це свідчить і миттєва реакція 
В.І.Леніна та ЦК РКП(б)У. Вони, добре знаючи особу Г.Ф.Лапчинського, зрозуміли, що він 
поведе КП(б)У до розколу та може, об'єднавшись з УКП-боротьбистів, створити в Україні 
реальну державну комуністичну партію, яка буде вимагати рівноправних відносин з 
РКП(б) і конкретного наповнення змісту формального суверенітету УСРР. 

Вже 18 грудня 1919 року ЦК РКП(б) оголосив членам цієї групи 
Г.Ф.Лапчинсько-му, П.І.Попову, Я.С. Ландеру та іншим догану. В квітні 1920 року 
Г.Ф.Лапчинський, який продовжував свою "федералістську" діяльність, займаючи 
невисоку посаду завідуючого Правобережним відділом друку і пропаганди 
Всеукраїнського ревкому в Києві, який потім трансформувався у державне видавництво 
України, був виключений з РКП(б) - КП(б)У "за складання та розповсюдження 
декларації різко шовіністичного характеру", у якій заявив, що РСФРР ставиться до 
УСРР як західноєвропейські імперіалістичної держави до своїх азіатських або 
африканських колоній. 

Пізніше, коли Г.Ф.Лапчинський покаявся, визнав свої погляди 1919-1920 pp. помил-
кою і був у грудні 1926 року знову прийнятий до КП(б)У, він стверджував, що ніколи не 
виступав за самостійність КП(б)У і її відокремленість від РКП(б) та політичної еліти Ра-
дянської Росії в особі її більшовицьких вождів. Г.Ф.Лапчинський, навіть, з цього приводу 
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написав об'ємну статтю, яку йому дали опублікувати в центральному органі ЦК КП(б)У 
газеті "Комуніст" [9]. Але та обставина, що в радянські часи, до самого 1991 року, не було 
жодної, навіть газетної, статті, присвяченої життю і діяльності Г.Ф.Лапчинського (про 
В.М.Шахрая було дві, одну з яких Ю.Гамрецького уже під час перебудови обговорило і за-
судило спеціальним рішенням Політбюро ЦК КПУ в 1988 році), а були тільки звинувачу-
вальні й ганебні згадування у шкільних і вузівських підручниках з історії України, свідчить 
про те, ідо він добре таки насолив вождям більшовизму Росії та України тоді в 1919-1922 
роках. "Давіть у бурхливі роки горбачовської перебудови авторитетний український істо-
рик М.І. Панчук називав групу Г.Ф.Лапчинського "націонал-сепаратистською". 

І.Майстренко, який був одного часу членом самостійницької фракції федералістів у 
КП(б)У Г Ф. Лапчинського, вважав її появу та існування як спробу створення самостійної 
партії українського комунізму на засадах націонал-комунізму [8. - С.193-195]. Таку точку 
зору та кож поділяють окремі історики України з діаспори. 

Подальша, після виключення з КП(б)У в квітні 1920 року, політична і життєва доля 
Г.Ф. Лапчинського настільки незвичайна за своїм змістом та настільки типова своїм трагіч-
ним фіналом у тридцяті роки для представників більшовицької контреліти 1917-1920 pp., 
які "не пройшли" школу сталінізму, а мали свої заслуги перед революцією і партією 
-переможницею у громадянській війні, що на ній треба детально зупинитись. 

Г.Ф.Лапчинський став одним із найактивніших і найавторитетніших діячів Украї-
нської Комуністичної партії, яка була створена на установчому з'їзді 22-25 січня 1920 року з 
членів угруповання лівих "незалежних" в УСДРП, частини колишніх членів КП(б)У та 
УКП-боротьбистів, які не були згодні з різних питань з керівництвом своїх партій. Партія 
ставила собі за мету представляти всі реальні сили, українського комунізму, об'єднати їх у 
противагу РКП(б) і КП(б)У. Ці партії лідери УКП характеризували як партії чужі та 
незрозумілі українському народові, які намагаються силою зброї та жаху підкорити його. 

Ця нова комуністична партія України, в момент своєї появи, стала третьою політич-
ною партією, після КП(б)У і УКП-боротьбистів, яка намагалась репрезентувати комунізм в 
Україні, що само по собі свідчило про складність ситуації з утвердженням позицій тієї 
більшовицької контреліти, за якою стояли вожді російського більшовизму на чолі з В Л .Ле-
ніним. УКП об єднала у своїх лавах блискучих партійних інтелектуалів, таких як: 
А.Рі-чицький, М.Ткаченко, Г.Лапчинський, А.Драгомирецький, Ю.Мазуренко, 
П.Куличенко, О.Яворський. Й.Дідич, В.Животков, Я.Замочник, А.Симон. Це була партія з 
головою, але без рук і ніг, тому що вона не змогла перетягнути на свій бік більшовиків з 
РКП(б) - КП(б)У і більшість членів УКП-боротьбистів. Щодо кількості членів УКП, що 
існувала в 1920-1925 pp., то в сучасній історіографії з сього питання існують різні точки 
зору, але вони не заперечують попередній висновок. І.Майстренко, а слід за ним 
львівський історик Я.Ма-лик стверджують, що в УКП було до 3 тис. членів [8. - С.122]. 
Безсумнівний авторитет серед дослідників історії України 20-30-х років С.В.Кульчицький, 
підкреслюючи те, що УКП до 1925 року залишалась єдиною політичною партією, яка 
протистояла РКП(б) - КП(б)У і легально діяла в умовах репресій, цькування в засобах 
масової інформації, цілеспрямованої компрометації її лідерів, наводить зовсім інші цифри: 
213 членів у 1920 році і менше 300 членів під час роботи останнього з'їзду в березні 1925 
року [6. - С.250]. Такі ж цифри кількості членів УКП наводив І.Ф.Курас в радянські часи, в 
роботі ще 1978 року [10]. 

ЦК КП(б)У в 1920 році не зміг протидіяти і призупинити процес створення УКП, а 
потім, коли влада політичної еліти більшовиків в Україні зміцнилась просто "дозволяв їй 
існувати і навіть задовільняв прохання про фінансові субсидії". "Це робилось, щоб підкрес-
лити наявність в Україні політичного плюралізму", - вважає С.В.Кульчицький [6. - С.251]. 
Але, на наш погляд, не менш важливішим для керівництва ЦК КП(б)У було не допустити 
можливості еволюції націонал-комуністичних сил в Україні, особливо молоді, до співпраці з 
силами національно-патріотичними і тим широким повстанським рухом проти більшо-
вицької влади, який ще мав місце в 1921 - 1923 pp. Тобто допущення легального існування 
УКП в 1920-1925 pp. було з боку політичної еліти більшовиків і певною формою контролю за 
тими націонал-комуністами, які сконцентрувались поза лавами КП(б)У. 

В 1921-1922 роках в УКП виникла ліва течія на чолі з Юрієм Мазуренком, серед якої 
були члени ЦК УКП О.Яворський, П.Куличенко, А.Симон і кандидат у члени ЦК УКП 
І.Майстренко. Вони підтримали нову економічну політику РКП(б), вийшли з УКП і пе-
рейшли до КП(б)У [8. -С. 154]. 

Після цього у 1923 році, в зв'язку з початком політики українізації, УКП ще раз роз-
кололась, тому що частина її лідерів повірила в те, що настала можливість українізувати 
КП(б)У, тобто поєднати її політику з необхідністю вирішення національного питання. Після 
того як у серпні 1924 року ЦК УКП подав до Комінтерну меморандум, у якому висунув 
умову: визнати незалежність УСРР і право комуністів України мати свою партію, а Комін-
терн відмовив ці вимоги укапістів, УКП самоліквідувалась. Більшість її членів на чолі з 
лідерами була прийнята до КП(б)У, а потім знищена під час репресій тридцятих років. 
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Г.Ф.Лапчинський довго не пробув у лавах УКП. У травні 1922 року він добро-
вільно вийшов з цієї партії. Це стало результатом поєднання трьох причин. По-перше, 
йому не вдалося стати одноосібним лідером УКП, хоча він мав на це надію. Його кон-
курентом став блискучий полеміст, партійний публіцист і теоретик українського ко-
мунізму А.А.Річицький-Пісоцький. Не менш популярними в 
націонал-комуністично-му загалі УКП були М.Авдієнко, А.Драгомирецький та 
Ю.Мазуренко. І.Майстренко в своїх спогадах розповідає як на НІ з'їзді УКП у 1921 
році Г.Ф.Лапчинський зробив доповідь про те, якою повинна бути структура 
радянської влади в Україні. Але його доповідь була піддана нищівній критиці з боку 
А.А.Річицького, після чого з'їзд не підтримав пропозиції Г.Ф.Лапчинського [8. 
-С.157-158]. По-друге, Г.Ф.Лапчинський як досвідчений революціонер, швидко 
зрозумів, що український народ, особливо селяни, сприймають націонал-комуністів у 
загальній масі більшовиків як щось однакове. Вони не розуміли або не бажали 
зрозуміти тонкощі протиріч між РКП(б) - КП(б)У і націонал-комуністами всіх відтінків. 
Тому годі було сподіватись на швидкий ріст лав УКП в умовах зміцнення позицій 
правлячої РКП(б) - КП(б)У та її елітарної групи. 

Такий висновок був для Г.Ф.Лапчинського трагічним, особливо в умовах, коли значна 
частина і без того маленької УКП в умовах непу та українізації почала переходити до 
КП(б)У. Він неп не прийняв і навіть пропонував своїм однодумцям йти у підпілля і продов-
жувати боротьбу, тепер вже проти нової антинародної політичної еліти більшовиків України 
та вождів більшовизму з Москви. Третя причина виходу Г.Ф.Лапчинського з УКП полягала 
в тому, що його радикалізм у лавах УКП визвав конкретну ворожнечу серед керівників 
ЦК КП(б)У. Він був двічі заарештований і зрозумів, якщо далі йти цим шляхом особистої 
конфронтації з більшовицькою елітою України, то можна просто стати її відкритим 
ворогом. Для Г.Ф.Лапчинського, який змолоду був пов'язаний з більшовизмом і ще зовсім 
недавно входив до керівного складу УСРР та КП(б)У, вважав себе потенційним лідером 
більшовицької еліти в України, це відкриття було драматичним. 

Після виходу з УКП Г.Ф.Лапчинський тимчасово відійшов від політичної діяль-
ності. Він вирішив переселитись в одну з країн, де не було соціальної революції та спро-
бувати там продовжувати своє служіння робітничому класу. Для цього, як зазначав 
Г.Ф.Лапчинський у листі до секретаря ЦК КП(б)У Д.З.Мануїльського в липні 1921 
року, він мав "і матеріальні можливості, і знання європейських мов, і здібність при-
стосовуватись до місцевих і національних особливостей роботи". Тобто він хотів пере-
братись подалі від України і Росії, там продовжити справу світової революції. Це влаш-
товувало і правлячу більшовицьку еліту України, тому Г.Ф.Лапчинський отримав 
дозвіл на виїзд з країни. Восени 1922 року як представник Українського Червоного 
Хреста і Державного видавництва України він був направлений за кордон: жив у Вар-
шаві, Берліні, потім короткочасно знаходився в Італії. Через рік повернувся до Києва і 
працював непомітним юридичним консультантом Губсільбанку. В липні 1925 року 
Г.Ф.Лапчинського обрали головою загальносоюзної спілки "Руки прочь от Китая", а з 
березня 1926 року він був призначений членом правління ВУФКУ і директором Одесь-
кої кінофабрики [1, ф.39, оп.4, спр.114, арк.14]. 

Після саморозпуску УКП в 1925 році Г.Ф.Лапчинський намагається повернутися 
до активної політичної діяльності та подає заяви про вступ до КП(б)У. Політична еліта 
України поставилась до розгляду цього питання дуже уважно і відповідально. Питання 
про вступ Г.Ф.Лапчинського до КП(б)У розглядало Політбюро ЦК КП(б)У, що було 
винятковим випадком у практиці цього органу партії. Він повинен був письмово виз-
нати свої помилки. У грудні 1926 року Г.Ф.Лапчинський знову став членом більшо-
вицької партії [1, ф.39, оп.4, спр.114, арк.14]. У 1926-1927 pp. він намагався поновити 
свій авторитет серед українських більшовиків публікацією своїх спогадів щодо ук-
раїнської революції і своєї ролі у цих подіях. Політбюро ЦК КП(б)У використало авто-
ритет Г.Ф.Лапчинського і як націонал-комуніста, і як політично досвідченої людини, 
яка була щирим патріотом України, на складній і відповідальній тоді посаді радянсь-
кого консула у Львові (Польща). 

У Львові у 1928-1930 pp. Г.Ф.Лапчинський багато зробив для формування позитив-
ного образу Радянської України серед українського населення Галичини, знайшов при-
хильників Радянської України і деяким із них допоміг виїхати з Польщі [11]. 

Не зважаючи на успіхи Г.Ф.Лапчинського на дипломатичній роботі, його повер-
нення до політичної еліти Радянської України не відбулось. У червні 1930 року його 
відкликають зі Львова, але не в Харків, а в Москву. Він був призначений помічником 
(заступником) завідувача консульського відділу Народного Комісаріату з іноземних 
справ СРСР і лише в травні 1931 року був відряджений у Харків у розпорядження ЦК 
КП(б)У. З 1 листопада 1931 року постановою Раднаркому (уряду) УСРР Г.Ф.Лапчинсь-
кий був призначений членом Президії Держплану УСРР і начальником сектору жит-
лово-комунального господарства. Потім його переводять до Києва, де він до весни 1935 
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року працює завідувачем Київського обласного відділу комунального господарства і 
членом Київського облвиконкому [1, ф.39, оп.4, спр.114, арк.15]. 

Результати панування політичної еліти України, сталінська колективізація та голо-
домор в Україні в 1931-1933 pp., масові арешти 1932-1933 pp. колишніх лідерів бороть-
бистів і укапістів (О.Я.Шумський, М.М.Полоз, П.К.Сологуб, А.А.Річицький та багато 
інш.), їх ув'язнення на Соловках, самогубство М.О.Скрипника, М.Хвильового, публічний 
суд і розстріл А.А.Річицького викликали у Г.Ф.Лапчинського справжнє потрясіння. Він 
зрозумів, що почався процес фізичного знищення націонал-комуністів і він може разом зі 
своєю родиною стати наступною жертвою. Тому Г.Ф.Лапчинський робить спробу 
уникнули репресій і зникнути з України. 

Навесні 1935 року Г.Ф.Лапчинський від'їжджає, за допомогою своїх старих друзів 
по більшовицькій партії, до Алма-Ати, щоб працювати заступником міністра охорони 
здоров'я і Головним санітарним інспектором Казахської РСР. Сама посада свідчила про 
його готовність працювати будь-ким, аби поза межами України, тому що важко було знайти 
людину більш далеку від медицини, ніж Георгій Федорович. Але це його не врятувало. 
Вже через півроку, восени 1935 року, Г.Ф.Лапчинський там, у Казахстані, був заарешто-
ваний, а 21 квітня 1936 року засуджений трійкою особливої наради НКВС СРСР до п'яти 
років ув'язнення в таборах і відправлений на Колиму (бухта Ногаєво, колонія Нерега). 
Там він і загинув. Як засвідчило Москворецьке бюро РАГСу м. Москви, Г.Ф.Лапчинський 
помер 13 березня 1938 року і причина його смерті не відома [1, ф.39, оп.4, спр.114, арк.15]. 

Політична і особиста доля Г.Ф.Лапчинського та інших відомих і авторитетних 
націонал-комуністів дає можливість дійти висновку, що їх бажання в 20-30-і роки 
будь-що залишитись серед політичної еліти Радянської України значно послаблювало 
їх позиції, тому що всі вони належали до РКП(б) - КП(б)У і автоматично підпадали під 
відпрацьовані механізми боротьби з плюралізмом думок і вчинків у цій партії. Сучасні 
українські історики, наприклад С.В.Кульчицький та О.П.Реєнт, слушно 
підкреслюють, що РКП(б) - КП(б)У не була вже в 20-і роки політичною партією у 
звичному розумінні цього поняття. "Сутність більшовицької партії нового типу, на 
відміну від партій в ліберальному сенсі, - пише О.П.Реєнт, - мала бути монологічна а 
не діалогічно-дискусійною. Вона мала претендувати на роль доконаного втілення 
народної правди, проводиря по єдино вірному шляху. Монологічна свідомість абсо-
лютизувала ціль і допускала на обговорення лише питання про засоби, які б не ста-
вили під загрозу саму ціль. Звідси ставлення до будь-якої дискусії з принципових 
питань як до "балаканини", затіяної для того, щоб кинути тінь на ясну і самоочевидну 
сутність народної правди" [12]. Тому, по-своєму утопічні наміри лідерів українського 
націонал-комунізму змінити політику РКП(б) - КП(б)У в Україні в різні роки цього 
періоду, зберігаючи за собою належність до політичної еліти більшовиків, були з 
самого початку безрезультатними та трагічними для самих націонал-комуністів. Але 
зрозумів це Г.Ф.Лапчинський, і не тільки він, уже тоді, коли змінити щось було не-
можливо. Після масових репресій тридцятих років націонал-комуністи на п'ятдесят 
років зникають із лав політичної еліти УСРР. 
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КРИВЧИК Г.Г. 

ПРОТИРІЧЧЯ КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО СЕЛА 
В 60-80-Х PP. XX СТ. 

Одна з важливих якісних відмінностей між містом і селом знаходиться в сфері куль-
тури. У місті зосереджені професійні митці, які свідомо і цілеспрямовано формують куль-
туру чи то культуру високу академічну, чи то масову - культуру широкого вжитку. На 
селі ж культура первісно виступала як форма буденного життя людини. Вона була органічно 
поєднана з його побутом і виробничою діяльністю. Як слушно зауважує Орися 
Пащак-Трач, відомий канадський культуролог, коли селянка чи селянин ліпили 
горщики чи різьбили орнаменти, вони "не творили мистецтво", а тільки прикрашали 
звичайні щоденні предмети.1 До цих слів можна ще додати, що в такий спосіб люди 
вдосконалювали створене ними середовище, інтуїтивно облагороджували його образами 
природи, щоб почувати cебe в гармонії з природою. 

І академічна, і масова культура міста постійно змінюють свою форму у відповідності з 
модою, художніми течіями, тенденціями світового культурного розвитку; під тиском 
інших національних культур вони інтернаціоналізуються. Культура села, на відміну від 
міської культури, консервативна, міцно пов'язана з національними коріннями, вона обо-
в'язково втілює національний характер, національні етичні та естетичні ідеали. 

Отже, якщо місто несе відповідальність за культурний прогрес, то село виконує фун-
кцію збереження культурного генофонду нації. До речі, внаслідок перетворення села у 
"селище міського типу" не тільки зникає село, замулюються джерела народної творчості, 
руйнуються основи національної самобутності. 

Відомо, що в місті існує жорсткий розподіл праці. Міські жителі змушені бути вузь-
кими спеціалістами, прагматиками, а тому в переважній більшості виступають як пасивні 
споживачі культури, а не її творці. Селу, навпаки, притаманний універсалізм. Тут істо-
рично домінував активний аспект духовної культури, адже творення для селянина, як 
вже відзначалося, є способом його буття. 

Співвідношення між пасивним і активним аспектами культури села змінилося на 
користь першого внаслідок культурної революції. Політика ліквідації протилежності, а 
згодом культурно-побутових відмінностей між містом і селом на практиці означала екс-
пансію міської культури. До того ж не стільки академічної, скільки масової культури. 
Селянин став розглядатися тоталітарною державою передусім як об'єкт міського куль-
турного впливу - його слід будь-якою ціною звільнити від "ідіотизму сільського буття". 

Разом з тим, очевидно, не можна зухвало звинувачувати радянську владу в нібито 
навмисному нищенні "космосу української народної культури", як це в новітній час роб-
лять деякі автори, здебільшого літератори та мистецтвознавці.2 Більш об'єктивною, ма-
буть , є оцінка її діяльності в цьому напрямку з боку академіка І.М.Дзюби. Маючи влас-
ний досвід керівництва культурною сферою в сучасній Українській державі, він мусив 
визнати, що в Радянській Україні як складової частини СРСР існувала певна, хоч і спот-
ворена та обмежена, інфраструктура національної культури; що культурну політику 
більшовицького режиму в Україні не можна спрощувати і подавати справу так, ніби вона 
вся зводилася до відвертого і брутального винищення української культури.3 

Проголосивши курс на побудову комуністичного суспільства, а відтак і на остаточне 
усунення соціально-економічних і культурно-побутових відмінностей між містом і селом, 
між робітничим класом і селянством, радянська держава прагнула забезпечити пріори-
тетний культурний розвиток села. "Треба було, насамперед, прилучити широкі маси се-
лянства до досягнень науки, літератури, мистецтва", - писав у книзі "Україно наша Ра-
дянська" перший секретар ЦК КП України П.Ю.Шелест.4 

У період 60-80-х pp. дев'ять з кожних десяти клубних новобудов в Україні припадали 
на сільську місцевість. Усього в українських селах за ці роки було введено в дію 11,3 тис. 
нових клубів і будинків культури на 3,1 млн. місць.6 Завдання було таким: будинок куль-
тури або клуб мусять бути в кожному селі, якщо чисельність жителів його перевищує 300 
чол. Якщо в 1960 р. не мали клубів 2050 таких сіл, то вже в 1970 р. - лише 527.6 Проте 
загальна кількість сільських клубів і будинків культури за 1960-1990 pp. зменшилася з 
24,8 тис. до 21 тис.7 Зазначене протиріччя пояснюється тим, що одночасно з культурним 
будівництвом відбувалася ліквідація так званих неперспективних сіл, а також ряд сіл 
набули статус селищ міського типу. 

Політика концентрації сільського господарства, що здійснювалася в 60-80-і pp., по-
ширювалася і на культурний розвиток села. Будівництво закладів культури мало тенден-
цію до збільшення їх місткості і розширення функціонального призначення. 

Якщо до 60-х pp. основною культурною новобудовою в сільській місцевості був 
клуб, то в наступні роки на його місце постає сільський будинок культури. Як прави- 
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ло, останній будувався за типовим проектом, що передбачав приміщення для роботи 
гуртків, читальний та концертний зали тощо. У 1975 р. будинки культури діяли на 
території кожної сільської ради. 

З кінця 70-х pp. за прикладом Луганської, Дніпропетровської, Донецької областей у 
кожному райцентрі, а згодом і на центральних садибах колгоспів і радгоспів створюються 
великі культурно-спортивні комплекси, що об'єднували будинок культури, бібліотеку, 
музичну школу, спортивний майданчик тощо. До 1981 р. у сільській місцевості було ство-
рено 200 культурно-спортивних комплексів. Через п'ять років культурно-спортивні 
ком-плекси існували вже у всіх 479 районних центрах, а також у 2,3 тис. сіл і селищ.8 

Тенденція до концентрації та централізації культурно-освітньої роботи на селі позна-
чилася і на бібліотечній справі. За 1960-1990 pp. кількість бібліотек у сільській місцевості 
зменшилася з 23,2 тис. до 18,6 тис. Проте книжковий фонд сільських бібліотек збільшився 
вдвічі - з 93,4 млн. до 188,1 млн. примірників.9 Усі сільські бібліотеки були об'єднані на 
базі основної районної в єдину систему із спільним фондом і штатом працівників. 

Будівництво сільських будинків культури і створення культурних комплексів спри-
яло раціоналізації кіномережі. У 1960 р. сільське населення обслуговувало 11,3 тис. ста-
ціонарних і 4,5 тис. пересувних кіноустановок. У 1990 р. кількість стаціонарних кіноус-
тановок дорівнювала 22,2 тис.10 Пересувних установок майже не залишилося, вони вико-
ристовувалися насамперед для обслуговування тракторних бригад. 

Переважна більшість закладів культури була збудована на кошти радгоспів і кол-
госпів. Особливо показовою в цьому плані була друга половина 60-х pp., коли партійним 
органам вдалося здійснити під приводом "достойної зустрічі" 50-ї річниці Великої Жовт-
невої революції та 100-річчя з дня народження В.І. Леніна дійсно широкомасштабну кам-
панію по будівництву закладів культури на кошти колгоспів і радгоспів, переконавши в 
необхідності зробити це керівників господарств. "Накреслені плани грандіозні та вели-
чезні, однак для наших багатогалузевих господарств вони є цілком реальними", - запев-
няв своїх колег голова колгоспу "Україна" Ямпільського району Вінницької області 
С.Т.Трофімов у грудні 1966 року на сесії обласної Ради, переконуючи їх побудувати нові 
клубні приміщення в кожному "перспективному" селі.11 Аналогічні пропозиції мали місце 
також у Донецькій, Дніпропетровській, Київській, Миколаївській, Харківській та інших 
областях.12  І хоча ці пропозиції здебільшого фактично робилися не самими трудівниками 
села, а партійними функціонерами (голови колгоспів і радгоспів лише озвучували їх з 
трибуни різних зборів, сесій і конференцій), але ніяких заперечень з цього приводу не 
було. Бо всі розуміли: культуру села слід підіймати, заради цього слід розщедритися. 

Лише наприкінці 1980-х pp., коли до селян прийде усвідомлення, що скільки не 
витрачай своїх грошей - "грані між містом і селом" не стануть меншими, дехто з керів-
ників сільськогосподарських підприємств резонно запитає у влади: а чому колгосп му-
сить будувати культпросвітні заклади за свої мізерні кошти, в той час, як у місті вони 
будуються за рахунок держбюджету?13 Однак до тієї пори колгоспи і радгоспи України 
встигли чимало зробити по укріпленню матеріально-технічної бази сільської культури. 
Тільки господарства Волноваського району Донецької області, одного з ініціаторів цього 
руху, побудували протягом 1966-1970 pp. на власні кошти 17 клубів і будинків куль-
тури14. Як би там не було, але в даному випадку ми маємо справу з тим рідкісним у 
політиці випадком, коли мета виправдовує засоби. 

В усіх областях України були збудовані показові села, яким належало наочно де-
монструвати культурне піднесення українського села: у Вінницькій області - Шляхова, 
Рівненській - Зоря, Миколаївській - Кам'янка, Кримській - Петрівка, Львівській - 
Уз-лова та ін.15 При цьому за головний критерій високого рівня забудови сіл прийнято 
було вважати те, що сільські заклади культури "нічим не поступаються міським". Інакше 
кажучи, тут, як вважалося, були усунуті відмінності між містом і селом. 

Безумовно, концентрація і централізація культурно-освітньої роботи мали певне 
позитивне значення. Зокрема, такі заклади культури, як, наприклад, районні будинки 
культури у Таращі та Бородянці на Київщині стали архітектурною окрасою райцентрів. 
Значно розширилися технічні можливості ведення культурно-освітньої роботи. Зміцніла 
матеріальна база для діяльності аматорських художніх колективів. 

Однак невеликий сільський клуб мав свої переваги. Відвідування клубу було част-
кою буденного життя селянина. В ньому людина почувала себе затишно, неначе "у себе 
вдома". "Невеликий у нас у селі клуб, - писала у місцевій газеті жителька невеликого 
села на Чернігівщині, - та із задоволенням люди йдуть сюди відпочивати кожного дня...".16 У 
палац культури кожного дня не підеш. І не тільки тому, що для цього необхідно подолати 
певну відстань. У просторому приміщенні зі скла і бетону зникає тепло спілкування людей 
між собою і духовними цінностями. 

Напевно, далеко не все тут залежало від матеріальної бази культурно-освітньої ро-
боти. Основну роль у розвитку культури, як і в кожній справі, відіграють відповідні кад- 
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ри: директори будинків культури, зав. клубами, керівники художніх колективів, бібліо-
текарі та ін. Їх підготовку в Україні здійснювали три інститути культури, три консерва-
торії, інститут мистецтв, художній, театральний, музично-педагогічний інститути, а та-
кож 70 середніх спеціальних навчальних закладів: художніх, музичних і 
культп-росвітніх училищ. Тільки інститутами культури і 26 культпросвітними 
училищами(-денними, вечірніми і заочними відділеннями) щорічно випускалося 
більш як 8 тис. фахівців з клубної і бібліотечної роботи.17 

Навчальні заклади культури здійснювали пільговий або позаконкурсний прийом 
молоді із сільської місцевості. Малося на увазі, що після отримання диплому всі молоді 
спеціалісти повернуться додому. Робилися, хоча і невдало, спроби жорстко контролювати 
працевлаштування випускників за місцем призначення. Здійснювався прийом на на-
вчання за путівками партійних і комсомольських органів. Була поширена практика на-
правлення колгоспних і радгоспних стипендіатів. Так, згідно з рішенням Черкаського 
обкому компартії та облвиконкому за рахунок колгоспів і радгоспів області в 70-і pp. що-
року направлялося на навчання в інститути та училища культури по 100 стипендіатів, у 
1979 р. у них навчалося 245 колгоспних і радгоспних стипендіатів.18 Керівники більшості 
господарств Тульчинського району Вінницької області укладали договори з багатьма уч-
нями і студентами навчальних закладів культури. Колгоспи і радгоспи доплачували їм до 
основної стипендії по 10-25 крб.(в залежності від їх успішності) в обмін на згоду працев-
лаштування в їх клубах і бібліотеках.19 

Однак ані адміністративні заходи, ані матеріальні форми заохочення не дали очіку-
ваних результатів. Більшість випускників культосвітніх училищ, не говорячи вже про 
випускників вузів, не горіли бажанням працювати на селі. Вони або не доїжджали до місця 
призначення, або під різними приводами покидали його при першій нагоді. 

У містах працювало багато колишніх сільських жителів, що отримали дипломи 
навчальних закладів культури і не повернулися додому. Серед тих, хто народився і 
виріс у селі, обрав у 60-70-і pp. професію митця і згодом досяг великих творчих успіхів, 
були видатні українські співаки: народні артисти СРСР С.М.Ротару (с.Маршинці Чер-
нівецької обл.), М.Ю.Стеф'юк (с.Рожнів Івано-Франківської обл.), Г.А. Ципола (с.Гать 
Закарпатської обл.); народні артисти України О.І.Басистюк (с.Поляни Хмельницької 
обл.), Г.Я.Гаркуша с.Шестірня Дніпропетровської обл.), М.В.Гнатюк (с.Волиці Хмель-
ницької обл.), Л.Л .Забіляста (с.Олено-Косогорівка Кіровоградської обл.),В.І.Зінкевич 
(с.Васьківці Хмельницької обл.), Р.О.Кириченко (с.Землянки Полтавської обл.), 
Є.В. Колесник (с.Пустельникове Кіровоградської обл.), Н.М.Матвієнко (с.Неделище 
Житомирської обл.). Багато хто з колишніх сільських хлопчиків і дівчат стали відо-
мими художниками, театральними діячами, письменниками.20 Ставши професійними 
митцями, здобувши успіх і славу, вони час від часу приїжджали на село з творчими 
звітами, виставами і виставками, шефськими концертами. 

Шефство культурних установ - театрів, філармоній, творчих спілок тощо - над 
селом являло собою обов'язкову і невід'ємну складову частину їхньої діяльності. Зок-
рема, в 70-і роки встановилися постійні зв'язки між Державним Російським драматич-
ним театром ім. Лесі Українки і жителями Києво-Святошинського району, Державним 
академічним ансамблем пісні і танцю і Баришевським районом Київської області. 
Вінницький обласний театр ім. М.Садовського здійснював шефство над дев'ятьма на-
родними аматорськими колективами. Дніпропетровський Український драматичний 
театр ім. Т.Г.Шевченка щорічно давав у селах Дніпропетровської та інших областей 
України не менш як ЗО театральних вистав і т.д.21 Але реальність, однак, була такою, 
що місто не стільки допомагало селу подолати його культурне відставання, скільки 
черпало звідти таланти, найбільш здібну молодь. 

Втім, річ не про них, а про тих спеціалістів, кого готували для сільських зак-
ладів культури, де вони були особливо потрібні. Як і спеціалістів іншого профілю, 
культпрацівників виштовхували із села низький рівень благоустрою багатьох сіл, 
обмежені можливості для професійного росту, низький рівень навчання у школі, де 
вчаться їх діти, вузьке коло спілкування, сільський побут, тобто, за словами 
Р.В.Рив-кіної, вся система сільського буття.22 До того ще додавалися специфічні 
чинники, передусім матеріальне становище працівника культури. 

У 1960 р. середня заробітна плата в закладах культури складала 44,9 крб. Робітник 
радгоспів у цей час отримував 53,1 крб., колгоспники - 24,3 крб.23, але, крім грошей, пра-
цівники сільського господарства, на відміну від культпрацівників, додатково отримува-
ли натурооплату і мали дохід з особистого підсобного господарства. Протягом 1961-1990 
pp. заробітна плата у культпрацівників зростала, але в той же час відносно платні праців-
ників сільського господарства вона ставала з кожним роком усе меншою. У 1990 р. серед-
ня заробітна плата в культурній галузі складала 143,2 крб., сільські бібліотекарі отриму-
вали близько 80 крб. А колгоспники вже отримували 220,4 крб., робітники радгоспів - 
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265,8 крб.24 Така несправедливість не могла не викликати образу в тих, хто щиро прагнув 
нести людям красу і добро. 

В Україні було чимало прикладів, коли керівники радгоспів і колгоспів, сільради піклу-
валися про створення достатніх умов життя працівників культури. Проте типовими, скоріше, 
були інші приклади. У Міжгорському районі Закарпатської області протягом багатьох років 
жоден з культпрацівників не був забезпечений житлом.25 Зате повсюди в сільській місце-
вості була поширена практика, коли працівників культури залучали до виконання підсоб-
них робіт у господарстві або їх зобов'язували виконувати якусь зайву роботу. Наприклад, у 
Волинській області на працівників культури був покладений обов'язок займатися перепи-
сом... ссобак.26 Звичайно, при такому ставленні до "носіїв культури" важко було розрахову-
вати на їх відданість своїй хоч невдячній, але неблагодарній справі. 

Ще важче було заманити до роботи в сільському клубі чи бібліотеці дипломованих 
спеціалістів. У 1962 р. 37% завідуючих сільськими клубами не мали навіть загальної се-
редньої освіти. На кінець 60-х років - лише 352 осіб (2% ).27 Однак у цьому можна вбачати 
заслугу зовсім не середніх спеціальних і тим паче не вищих навчальних закладів, а 
сільських загальноосвітніх шкіл, які з 1966 р. включилися у виконання завдання переходу 
до обов'язкової середньої освіти. 

Щодо комплектування сільських закладів культури фахівцями, то ця проблема так і 
залишилася нерозв'язаною до кінця у зазначений період. У середині 80-х pp. будь-якої 
спеціальної освіти не мали 30% директорів сільських будинків культури і завідуючих 
бібліотеками, більше половини завідуючих сільськими клубами, переважна більшість 
керівників гуртків.28 Так, у Новомиргородському районі Кіровоградської області з 343 
керівників гуртків лише 10 осіб були відповідними спеціалістами.29 

Серед сільських культпрацівників практично не було фахівців з вищою освітою. У 
1965 р. вони складали лише 1%, у 1986 р.-4,5%.30 До того ж серед них далеко не всі мали 
вищу освіту відповідного профілю. Здебільшого займатися малопрестижною на селі 
культосвітньою роботою доводилося "практикам" та нечисленним ентузіастам, на яких і 
начальство, і односельчани дивилися як на "білих ворон". 

Частина культпрацівників, у тому числі з тих, хто отримав вищу освіту, були в куль-
турі випадковими людьми, ставилися НІГІЛІСТИЧНО ДО історії свого народу, традицій, до са-
мої культури. Подібно до Володьки Лободи з роману О.Т.Гончара "Собор", вони не поши-
рювали культуру серед людей, а, за словами цього персонажа, "сиділи на культурі". Націо-
нально-культурні традиції для них були не більше, ніж декорації "в козацькому стилі".31 

Власне кажучи, від культпрацівників і не вимагалося бути носіями високої культури. 
Передусім вони були "ідеологічними бійцями партії". Так, у спільній постанові колегії 
Міністерства культури СРСР, редколегії газети "Правда", секретаріату ЦК ВЛКСМ про 
проведення II Всесоюзної переклички сільських клубів (1968 р.) вказувалося, що клубні 
працівники мусять "... максимально використовувати увесь арсенал форм і методів політич-
ного впливу і культурно-освітньої роботи для глибокої пропаганди серед населення теоре-
тичної ленінської спадщини; переконливо розкривати авангардну роль КПРС на усіх ета-
пах історичного розвитку СРСР; пропагувати і запроваджувати в життя рішення партійних 
з'їздів і пленумів ЦК КПРС" і т.п. Жодного слова про культуру і духовність!"32 

Більш того, працівники культури несли відповідальність за ідеологічне забезпечення 
виконання економічних завдань - вони мусили боротися за врожайність сільськогоспо-
дарських культур і продуктивність тваринництва(60-і pp.)33, за ефективність виробництва і 
якість продукції(70-і pp.)34, за виконання Продовольчої програми СРСР(80-і pp.)35 тощо. 
Отже, партійним керівництвом культура розглядалася не як сфера духовного життя лю-
дей, а лише як одна з продуктивних сил суспільства. Поряд з технікою і наукою. 

Відповідним чином підбиралися форми клубної роботи: зустрічі з передовиками ви-
робництва і ветеранами партії, ленінські читання, обговорення рішень партійних з'їздів і 
книжок Генерального секретаря ЦК КПРС Л.І.Брежнєва "Цілина", "Мала земля", 
"Відродження" тощо. 

З кінця 60-х pp. почалася мода на створення агітбригад, виступи яких являли щось 
середнє між концертом художньої самодіяльності та озвученим плакатом. За 1969 p., 
згідно з інформацією Міністерства культури України, агітбригади зробили понад 190 тис. 
виступів, головним чином у сільській місцевості. Тільки в Кіровоградській області вони 
виступили 386 разів. Більше ніж 3 тис. глядачів мали відчути естетичну насолоду від ви-
став агітбригад на такі теми, як "Курсом партії - уперед!" (Ганнівський будинок культу-
ри); "Ми - ленінці!" (Новоархангельський клуб); "Слава рукам хліборобським!" 
(Калні-болоцький клуб) та ін.36 

Безумовно агітаційний зміст мала практика утворення колективів художньої само-
діяльності на основі виробничих підрозділів. Так, у Тернопільській області на початку 
80-х pp. діяло 96 хорів-ланок.37 Заохочувалося створення художніх колективів з числа 
передовиків виробництва. У Тернопільській області таким був хор-ланка двічі Героя 
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Соціалістичної Праці Є.А.Долинюк, у Закарпатській - ансамбль пісні і танцю 
кукуруд-зоводів колгоспу "За нове життя", в складі якого був двічі Герой Соціалістичної 
Праці, депутат Верховної Ради СРСР Ю.Ю.Пітра, у Вінницькій області - вокальний 
ансамбль буряководів с.Івашковці, в якому співали вісім Героїв Соціалістичної Праці.38 
Виступи подібних колективів мусили наочно продемонструвати підтримку політики 
КПРС з боку авторитетних людей, а в їх особі й усього народу. 

Діяльність культурно-освітніх закладів, у тому числі сільських, була підпорядкова-
на пропагандистським кампаніям і акціям, пов'язаним із з'їздами КПРС та святкуван-
ням знаменних дат для СРСР, зокрема ювілеїв Жовтневої революції (1967,1977,1987), 
утворення СРСР (1962, 1972, 1982), В.І. Леніна(1970, 1980, 1990) та ін. На честь 
названих дат організовувалося проведення фестивалів народної творчості, 
оглядів-конкурсів художньої самодіяльності, бібліотечної справи, образотворчого 
мистецтва тощо. За підсумками цих кампаній культпрацівники звітували про підвищення 
масовості народної творчості. У 1965 р. на кожну тисячу сільського населення було 45 
учасників художньої самодіяльності, в 1971 - 8939, у 1986 - 129 людей.39 

Проте є підстави взяти під сумнів зазначену статистику. Перевірки діяльності клубів 
у Донецькій, Одеській, Тернопільській, Сумській та ін. обл. свідчили про відверті при-
писки. Значна частина колективів створювалася заради одного показового виступу.40 У 
звіті одного із сільських клубів Тернопільської області вказувалося, що в 1969 р. відбулося 
45 спектаклів і концертів художньої самодіяльності з числом глядачів 89,3 тис. чол., 
тобто близько 2 тис. в середньому на одну виставу. Однак приміщення клубу було розра-
ховане лише на 120 осіб.41 

Заклади культури щорічно звітували про постійне збільшення кількості хорів, во-
кальних ансамблів, любителів співу, проте реальність свідчила про зовсім інше. ".. .За моєї 
пам'яті вмерла і пісня, вечірня дівоча пісня, - ремствував відомий письменник В.І. 
Голо-бородько. - Якось так непомітно зникла, ніби відлетіла у вирій".42 Аналогічні 
спостереження зробив і письменник Б.Т. Карапиш. Наприкінці 80-х pp. він об'їздив 
майже всі райони Дніпропетровської і Полтавської областей - і ніде не чув пісень: "Оніміли 
села!".43 За свідоцтвом учасниці фольклорного ансамблю з села Межиріччя Львівської 
області О.Си-вак, не кращим було становище і на заході України, де "відійшли у минуле 
незабутні пісенні вечори", зате "з одного вікна лунав голос друга сім'ї - телевізора, з 
другого - магнітофона, ще з другого - транзистора".44 

Однак справа, безумовно, не тільки в аудіо- і відеотехніці. Причини того, що "оніміли 
села" України, криються набагато глибше. Вони передусім носять соціальний характер, 
пов'язані з руйнуванням українського села і укладу селянського життя, духовною дегра-
дацією сільських жителів. Дав себе знати постійний відтік з села талановитої і морально 
здорової молоді. Негативну роль відіграли низький професійний рівень багатьох "сіячів 
культури", перетворення їх у "ідеологічних бійців". Колективи художньої самодіяльності 
існували для різних урочистостей, а для буденного життя залишалися масово-політичні 
заходи і дискотеки. 

Не менш суперечливі процеси відбувалися в декоративно-прикладному мистецтві, 
яким здавна славилися українські села. У 1960 р. під приводом подальшого зміцнення 
"загальнонародної соціалістичної" форми власності на засоби виробництва усі промис-
лові артілі, у тому числі художнього профілю, були перетворені у державні підприємства 
легкої промисловості. Проти тих народних митців, хто намагався працювати індивіду-
ально, застосовувалися непомірні податки, а то й різноманітні адміністративні заходи, і 
вони змушені були врешті-решт відмовитися від своєї справи. 

Серед 30 підприємств Укрхудожпрому Міністерства місцевої промисловості одним з 
провідних стало Косівське художньо-промислове об'єднання "Гуцульщина", яке утвори-
лося замість окремих майстерень з різьблення по дереву, карбування по металу, гончар-
ства, вишивки та ін., яких було чимало в області. 

Замість кустарних майстерень були створені технічно обладнані підприємства, де 
застосовувалися нові технології та були механізовані допоміжні процеси виробництва. 
Для підготовки відповідних кадрів відкрилися чотири середніх спеціальних навчальних 
заклади і три профтехучилища. 

Високохудожня продукція українських художніх підприємств користувалася ши-
роким попитом на внутрішньому ринку і експортувалася понад 20 країн світу.46 Провідні 
майстри проводили активну виставочну діяльність у країні і за кордоном. 

Всесвітнє визнання отримали роботи опішнянського гончара І.А.Білика: керамічні 
вази, тарелі, керамічні композиції "Хор левів", "Лев на чатах", "Зачудований лев", 
"Космічний лев" та ін. З кінця 50-х і понад ЗО років видатний народний майстер 
-постійний учасник усіх всеукраїнських і восьми міжнародних виставок. "Всесвітня 
енциклопедія кераміки" занесла ім'я опішнянського гончара до свого реєстру 
найумі-ліших митців планети. 
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Мистецькі речі високої художньої і національної ваги творили також майстри 
декоративного малярства Г.Ф.Собачко-Шостак із с.Веселинівка Київської області, 
М.О.Приймаченко, Т.Я.Пата з Петриківки та ін. У галузі національного декоративного 
ткацтва плідно працювали Г.В.Василащук із с.Шешори Івано-Франківської області, 
Г.П.Візиканич із с.Ганичі Закарпатської області, Г.І.Верес із с Обуховичі Київської 
області. Видатним майстром різьблення по дереву був Ю.П.Миклащук із с.Брустури 
Івано-Франківської області. 

Разом з тим більшість народних майстрів, які перейняли свій талант від батьків, 
були зведені до рівня простих виконавців, мусили копіювати чужі зразки. Для фабрики, 
робітниками якої вони стали, головними були не розвиток народних традицій, не творчість, а 
план і прибуток. Перетворення промислів у фабрики об'єктивно обумовило занепад на-
родної творчості. Потенційні творці культурних цінностей поповнювали численну армію 
пасивних споживачів культури. 

Тільки наприкінці 80-х pp. в українському суспільстві набуває поширення розуміння 
того, що уніфікація культури призводить до незворотних втрат не тільки для нашого 
народу, але й для усього людства. Завдяки активній просвітницькій діяльності відомих 
"апостолів ' української культури О.Т.Гончара, І.Ф.Драча, В.Г.Дрозда, Б.І.Олійника, 
Д.В.Павличка та ін. серед населення, в тому числі сільського, поступово пробуджується 
природний інтерес до рідної мови, фольклору, народних обрядів, ремесел, скарбів ук-
раїнської "високої" культури. 

Сподівання широких верств населення на неминучість духовності відродження бать-
ківщини І.П.Котляревського, М.В.Гоголя, Т.Г.Шевченка, М.Т.Рильського відіграли не 
останню роль у піднесенні національного руху і падінні режиму, який гальмував розви-
ток національної культури. 

Однак факти свідчать, що ніякого злого умислу з боку влади щодо культури ук-
раїнського села не існувало, принаймні в 60-80-і pp. Навпаки, держава щиро прагнула 
підняти культуру села і залучити селян до надбань світової культури. Справа в іншому. 
Культурна політика була складовою частиною всієї хибної внутрішньої політики, 
характерна риса якої, як відомо, полягала в тому, що народу нав'язувався той шлях 
розвитку, який, на думку компартійних вождів, обов'язково приведе його у "світле 
майбуття". Ніхто не цікавився серйозно: хочуть цього люди чи ні. Водночас у самих 
вождів і у тих, хто здійснював культурну політику на селі, не вистачило мудрості, щоб 
зрозуміти дуже важливу річ. Дбати про піднесення культури села - зовсім не те ж саме, 
що наближати село до міста. Трансформуючи здобутки цивілізації у віками встояне 
життя-буття, село з його етногенними та природними умовами мусить залишатися се-
лом, щоб виконувати свою важливу функцію - берегти для нащадків нашу національну 
культурну спадщину, підтримувати різноманітність світової культури. 
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ФІЛОСОФІЯ, СОЦІОЛОГІЯ, ПЕДАГОГІКА І ПСИХОЛОГІЯ 

ВОЛОВИК В.И. 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ 

Отражая содержание педагогической деятельности, педагогическое сознание 
является важным фактором, влияющим на педагогический процесс. Между тем в 
философской и педагогической литературе данное понятие толкуется неоднозначно, что 
обусловливает необходимость его уточнения. 

I. Феномен педагогического сознания 

Как известно, в советский период в качестве основных форм общественного со-
знания традиционно рассматривались наука, религия, политическое, правовое, нрав-
ственное, эстетическое сознание и философия1. В конце 70-х годов В.А.Демичев впер-
вые обозначил в качестве формы общественного сознания и педагогическое сознание. 
Отметив, что педагогическое сознание являет собой достаточно заметный компонент 
общественного сознания, автор подчеркнул, что объектом его является "процесс вос-
питания членов общества (социальной группы) - прежде всего подрастающего поко-
ления. Оно выполняет функцию духовной ориентации процессов воспитания"2. Од-
нако необходимого социально-философского анализа обозначенного понятия указан-
ным автором предпринято не было. 

Попытку более детального анализа педагогического сознания как явления дей-
ствительности и категории науки предпринял И.Я. Лернер. Обосновывая специфику 
педагогического сознания, его отличие от явлений, обозначаемых понятиями "педаго-
гическое мышление" и "педагогическая культура", он определяет педагогическое со-
знание как "совокупность педагогических идей, целевых установок, ставших ориен-
тиром и инструментом педагогической деятельности индивидов-ученых-педагогов, 
учителей, организаторов просвещения, это целостная система ориентаций и ценностей 
общества и индивида в области педагогики"3. 

Предложенная дефиниция безусловно является шагом вперед в понимании явления, 
обозначаемого понятием "педагогическое сознание", раскрывает определенные стороны его 
содержания. Однако при этом остаются невыясненными ряд весьма важных вопросов. И 
первый из них: какова же взаимосвязь педагогического сознания и общественного созна-
ния? Ведь предложенная дефиниция ничего не говорит о том принадлежит или нет педаго-
гическое сознание к системе общественного сознания, а тем более никак не характеризует 
его в качестве элемента этой системы, если оно таковым является, те функции, которые оно 
выполняет, пребывая в ее структуре. Данное обстоятельство дает основание некоторым ис-
следователям толковать, педагогическое сознание просто в качестве еще одной, так сказать 
восьмой формы общественного сознания. Дескать, раньше было семь основных форм обще-
ственного сознания, а их оказывается на одну больше. По сути дела такой точки зрения, в 
частности, придерживается Л.Н.Сиднев. Обосновывая ее, он пишет: "Только отражение 
социально значимых, масштабных видов деятельности и общественных отношений, в ко-
торые включаются практически все без исключения люди, порождает формы общественного 
сознания. Кроме того, это должны быть сравнительно устойчивые виды деятельности, 
свойственные нескольким общественно экономическим формациям. Нравственное, эстети-
ческое и педагогическое сознание, в отличие от политического, правового и религиозного, 
имеет место на всех стадиях развития человеческого общества, присуще всем 
общественно-экономическим формациям"4. Делая этот вывод, автор, видимо, подзабыл, 
что накануне утверждал, что в условиях первобытного общества "целесообразно 
употреблять понятие "воспитательная", а не "педагогическая" деятельность. 
Педагогической ее можно назвать лишь тогда, когда она будет профессиональной"5. Ну, а 
поскольку профессиональных педагогов в условиях первобытного общества еще не 
существовало, то следовало бы признать, что в педагогическое сознание этой формации 
также не было присуще. 

Итак, является ли педагогическое сознание компонентом общественного сознания? 
Думается, да. В самом деле. Ведь педагогическое сознание обладает всеми общими при-
знаками, присущими общественному сознанию. Оно отражает существенную, устойчи-
вую, повторяющуюся из поколения в поколение, внутренне присущую каждому самораз- 
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вивающемуся социальному организму, объективную и необходимую деятельность, како-
вой является деятельность по передаче социального наследства предшествующими поко-
лениями, следующим за ними преемникам. Оно не есть нечто раз и навсегда данное, а пред-
стает в качестве феномена, пребывающего в развитии. В своем становлении и развитии 
педагогическое сознание обусловливается в конченом счете общественным бытием, 
неотъемлемым структурообразующим элементом которого служит педагогическое бытие. 
Педагогическое сознание, как и в целом общественное сознание, обладает относительной 
самостоятельностью развития. И изменения, происходящие с общественным бытием, пе-
дагогическим в том числе, не приводят сразу же, автоматически к изменениям в педаго-
гическом сознании. С другой стороны, само педагогическое сознание может либо способ-
ствовать оптимальному развитию педагогического бытия, либо сдерживать, тормозить его. 

В то же время педагогическому сознанию присущи и признаки, отличающие его 
от форм общественного сознания, формирующие его специфику. Для того, чтобы выя-
вить эти признаки, необходимо отказаться от представления общественного сознания 
в качестве некого плоского зеркала, якобы состоящего из образующих его поверхность 
форм общественного сознания, в которых отражается общественное бытие. Простран-
ственно-временные характеристики, свойственные реальной деятельности человека, 
присущи и общественному сознанию, присутствуя в нем в снятом виде. Это проявля-
ется в том что общественное сознание отражает человеческую деятельность во всем 
многообразии ее проявлений. Выполнение этой задачи как раз и обеспечивает семь 
вышеназванных форм общественного сознания. Причем обеспечивают, как известно, 
вполне успешно. Что, следует заметить, отражено в выражении "семи пядей во лбу", 
рожденном народной мудростью - так говорят о человеке, способном постичь и осво-
ить проблемы сложного окружающего его мира. Так что нет надобности придумывать 
новые формы общественного сознания. 

Ну, а как же быть с педагогическим сознанием? Не являясь особой формой об-
щественного сознания, оно пронизывает все его основные формы, выступая в каче-
стве неотъемлемой их части, что и составляет первый из отличительных признаков 
педагогического сознания, его важнейшую особенность. Ведь необходимым услови-
ем сохранения и последовательного существования как самой формы общественного 
сознания, так и оформившегося в ней содержания является осознание потребности 
передачи их последующим поколениям. 

Историческое сознание, которое также пронизывает все формы общественного со-
знания, отражает деятельность людей, осуществлявшуюся в прошлом, представленную 
определенными результатами, которые для каждого ныне действующего поколения су-
ществуют объективно в их настоящем, оказывая непосредственное воздействие на харак-
тер его как материальной, так и духовной деятельности6. Вторая же особенность педаго-
гического сознания состоит в том, что оно предстает в качестве так сказать опережающего 
отражения, стремится представить, смоделировать как сами будущие поколения, так и 
их деятельность и ее определенные результаты. 

Третья особенность педагогического сознания заключается в том, что оно включает 
в себя представления о будущих социальных потребностях, целях, идеалах, ценностях, 
которые будут отличаться от потребностей, целей, идеалов и ценностей не только 
прошлых, но и ныне действующих поколений, осуществляющих педагогическую дея-
тельность. Причем эти представления определенным образом оказывают влияние на 
деятельность ныне действующих поколений, осуществляющих обучение и воспитание 
подрастающей смене. Так, например, сознание того, что человечество вступает в эпоху 
информации и информационных технологий и уже практически живет в ней, стимули-
рует овладение педагогами (и не только ими) компьютерной техникой, ставит на повес-
тку дня проблему компьютерной грамотности не только подрастающих поколений, но и 
обучающих. Снижение рождаемости, приход в жизнь поколений численно гораздо мень-
ше тех, которые сегодня учатся, а тем более ныне работающих поколений обусловливает 
серьезные изменения в соотношении работающих и пенсионеров. Если к концу двад-
цатого столетия на 1000 работающих в Украине приходилось порядка 400 пенсионеров, 
то через тридцать лет, как свидетельствуют прогнозы, их следует ожидать уже свыше 
500. Это детерминирует необходимость уже сейчас проявлять заботу о росте производи-
тельности труда, снижении себестоимости выпускаемой продукции. 

Четвертая особенность педагогического сознания состоит в том, что, будучи сориен-
тированным на будущее, оно в то же время является отражением настоящего. Данное об-
стоятельство обусловливает то, что результат педагогической деятельности нередко отли-
чается, и при этом значительно, от мысленных моделей самих обучаемых и воспитуемых 
поколений, представлений об их потребностях, целях, идеалах и ценностях. Обучая и вос-
питывая подрастающую смену, родители, а тем более дедушки и бабушки 70-80 годов 
минувшего столетия никак не предполагали, что их питомцам предстоит стать предпри- 
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нимателями и безработными, быть владельцами частной собственности на орудия и сред-
ства производства, иногда огромных размеров или лишиться всего, в том числе и самого 
необходимого, без чего не может существовать человек, оставаясь человеком, превратив-
шись в бомжей, количество которых сегодня в городах и селах Украины уже исчисляется 
сотнями тысяч, обозленных и ожесточенных людей, демонстрирующих поражающий во-
ображение массовый индивидуализм, эгоизм, равнодушие и безжалостность даже к сво-
им близким. Можно с уверенностью сказать, что мысленные модели будущих поколений 
граждан Украины, которые сегодня формируются и бытуют в педагогическом сознании 
взрослых, обучающих и воспитывающих поколений наших соотечественников также бу-
дут разниться с реальными результатами их педагогической деятельности. И коль мы 
искренне желаем, чтобы эти результаты были лучше, желаннее для нас, то обязаны уже 
сегодня позаботиться об улучшении социального, в том числе и педагогического бытия. 

Педагогическое сознание, таким образом, является неотъемлемой частью обществен-
ного сознания, его структурообразующим элементом, в котором реализуется процесс 
фор-мирования у ныне действующих обучающих и воспитывающих поколений 
конкретного социального организма субъективных образов будущих поколений, 
посредством удержания, сохранения и переработки информации о педагогическом бытии 
данного социального организма, пребывающего на определенном этапе своего 
исторического развития. 

Предложенное определение педагогического сознания, во-первых, четко фиксирует 
место его в системе общественного сознания в качестве неотъемлемого структурообразу-
ющего элемента. Во-вторых, оно указывает на роль, которую играет педагогическое со-
знание в системе общественного сознания - формирование у обучающих и воспитываю-
щих поколений того или иного из саморазвивающихся социальных организмов (семьи, 
социальной группы, общества, человечества в целом) субъективных образов будущих по-
колений. В-третьих, предлагаемое определение раскрывает механизм, посредством кото-
рого обеспечивается выполнение указанной роли - удержание, сохранение и переработка 
информации о педагогическом бытии данного социального организма. В-четвертых, оно 
подчеркивает связь педагогического сознания с историческим развитием социального 
организма, что обусловливает необходимость рассматривать его также в развитии. 

Заметив это, перейдем к рассмотрению структуры педагогического сознания, без чего 
нельзя понять механизм его функционирования и развития. 

II. Структура педагогического сознания 
Говоря о структуре педагогического сознания, прежде всего следует подчеркнуть, 

что мы имеем в данном случае дело с многоуровневым феноменом. Представляется пра-
вомерным выделить в качестве основных такие уровни его, как обыденное педагоги-
ческое сознание и теоретическое педагогическое сознание, педагогическая психоло-
гия и педагогическая идеология. 

Обыденное педагогическое сознание возникает в процессе повседневной практи-
ческой деятельности людей, являясь эмпирическим отражением педагогического бы-
тия. Проявлением обыденного педагогического сознания служат аксиомы, догмы, по-
стулаты, пословицы и поговорки - эти своеобразные обычаи мыслительной деятель-
ности людей, в которых отражается отношение к родителям, дедушкам и бабушкам, 
младшим, к своей семье, своему роду, к своим дому, школе, родине, к труду, склады-
вающееся стихийно. На возникновение и характер их оказывают значительное влия-
ние особенности истории народа, общества, его хозяйственной жизни, природно-кли-
матические условия, социальное положение людей, религиозные, политические воз-
зрения. Обыденное педагогическое сознание служит основой народной педагогики, к 
которой на протяжении ряда десятилетий советского периода нашей истории суще-
ствовало, нужно признать, неоправданно пренебрежительное отношение. Сейчас по-
ложение дел постепенно меняется. Уже имеется некоторый опыт обобщения и приме-
нения на практике богатого арсенала народной педагогики7. 

Если обыденное педагогическое сознание возникает в процессе повседневной прак-
тики людей стихийно, то теоретическое педагогическое сознание представляет собой 
отражение существенных, устойчивых, повторяющихся, внутренних, объективных и 
необходимых связей, то есть законов, определяющих педагогический процесс, и их 
конкретных проявлений, то есть закономерностей, которые в той или иной мере полу-
чают свое выражение в педагогической науке. Как справедливо подмечает 
И.Я.Лер-нер, теоретическое сознание "является плодом развития и изучения 
педагогической науки и сопричастных с ней философии, политики, этики, эстетики, 
психологии и др. Оно свойственно в большей мере профессиональному 
педагогическому сознанию. Педагогика выступает в этом случае интегративным 
средством конструирования содержания педагогического сознания. Она призвана 
обобщать цели обучения и воспита- 
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ния, диктуемые общественными институтами, разрабатывать средства, выяснять тео-
ретические основы путей и способов их достижения"8. 

Заслуживает внимания и высказанная этим автором мысль о том, что педагогичес-
кое сознание многоуровнево и при этом в двух отношениях. 

Во-первых, оно различается в разных социальных группах. В частности, можно вы-
делить педагогическое сознание, характеризующие его наиболее общие принципиальные 
черты, различаемые сознание макрогрупп (семьи, педагогов, профессиональных органи-
заторов народного образования) и микрогрупп (учителей, разных регионов, спецшкол 
разного типа, методистов). Во-вторых, оно различается в зависимости от наличия в педа-
гогике различных планов знаний9. 

Не исключает ли наличие теоретического педагогического сознания необходи-
мость обыденного педагогического сознания? Отнюдь. Теоретическое, научное педа-
гогическое сознание способно видоизменять, модифицировать, так сказать, окульту-
ривать обыденное педагогическое сознание, но последнее, в свою очередь, оказывает 
воздействие на развитие теории, педагогической науки, выполняя по отношению к ней 
две важнейшие функции. Оно, во-первых, служит своеобразным цоколем, без которого 
невозможны никакие научные построения педагогов-теоретиков. Именно понимание 
данного обстоятельства заставило ученых-педагогов и организаторов педагогического 
процесса Украины обратиться к истокам, к народной педагогике, что, в свою очередь, 
явилось одной из причин введения в украинских школах таких предметов, как 
украинознавство и народознавство. Во-вторых, обыденное педагогическое сознание 
выполняет роль своеобразного фильтра. Ограничивающего беспрепятственное проник-
новение в педагогическое сознание заведомо ложных посылок или ошибочных выво-
дов ученых-педагогов. Именно оно, в частности, сдерживает всяческие лженоваторс-
кие потуги некоторых умников, пытающихся принизить роль учителя в педагогичес-
ком процессе, свести процесс воспитания к самовоспитанию. 

И все же, признавая необходимую обусловленность и значимость обыденного педа-
гогического сознания, не следует абсолютизировать его. Такой подход вел бы к возникно-
вению иллюзий и заблуждений в педагогическом сознании. Педагогической науке дол-
жен обеспечиваться необходимый теоретический уровень. Важно стремиться к тому, что-
бы ее понятия не подменялись обыденными понятиями и представлениями, что чревато 
угрозой потери педагогикой ее научного статуса. 

На одном уровне с обыденным педагогическим сознанием находится педагоги-
ческая психология. Она включает в себя настроения, мнения, чувства, ценностные 
ориентации в педагогическом процессе, которые формируются в повседневной прак-
тической жизни людей. Важнейшей особенностью педагогической психологии явля-
ется то, что ведущую роль в ней играет не само по себе знание педагогических фактов, 
ситуаций, а отношение к этому знанию, оценка социального наследства, педаго-
гического процесса, различных его элементов. 

Резко критическая оценка недавнего советского прошлого, которая практически не 
сходит со страниц газет и журналов, настойчиво культивируется радио и телевидением, 
обусловливает повышенный интерес к более отдаленным периодам нашей истории. И это 
естественно: ведь не может же человек с нормальной психикой согласиться с тем, что грунт, 
из которого он вышел, это сплошное стоячее болото или и того хуже. Стремясь удовлетво-
рить интерес наших сограждан к далекому прошлому, многочисленные столичные и об-
ластные издательства активизировали выпуск различного рода литературы на историчес-
кие темы и, в частности, связанной с историей казачества10. 

История, действующие лица далекого прошлого как бы повторяются врываясь в 
наш сегодняшний день. На исторической арене нашего общества вновь появилось ук-
раинское казачество, войско запорожское низовое, гетманы, кошевые и куренные ата-
маны. И как тут не вспомнить К.Маркса, который обращал внимание на то, что исто-
рические события и личности появляются, так сказать, дважды: первый раз в виде 
трагедии, второй раз в виде фарса. 

"Люди сами делают свою историю, - писал он - но они ее делают не так, как им 
вздумается, при обстоятельствах, которые не сами они выбрали, а которые непосредствен-
но имеются налицо, даны им и перешли от прошлого. Традиции всех мертвых поколений 
тяготеют, как кошмар, над умами живых. И как раз тогда, когда люди как будто только 
тем и заняты, что переделывают себя и окружающее и создают нечто еще небывалое, как 
раз в такие эпохи революционных кризисов они боязливо прибегают к заклинаниям, вы-
зывая к себе на помощь духов прошлого, заимствуя у них имена, боевые лозунги, костю-
мы, чтобы в этом освященном древностью наряде, на этом заимствованном языке разыг-
рывать новую сцену всемирной истории"11. 

Нет ничего плохого в обращении к нашей далекой истории, и традициям минувших 
поколений. Наоборот, славное прошлое может и должно служить одним из источников, 
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которые призваны питать нашу национальную гордость и созидательное вдохновение. Но 
лишь одним стремлением только там, в глубинах далекого прошлого, скрытых многове-
ковой толщей лет, искать источники созидательного вдохновения, абсолютизировать его 
значение таит в себе серьезную опасность. Она состоит в возможности отклонения вначале 
в сознании, а затем и на практике вектора социальной перспективы. При этом иногда 
существенного отклонения, вплоть до поворота его на 180°. 

Такого рода отклонения мы можем наблюдать, в частности, в деятельности 
раз-личного рода структур казачества, которые часто и густо не могут найти себя в 
современных условиях. И хорошо еще, если бравые атаманы в живописных нарядах, 
разукрашенные блестящими золотом погонами и многочисленными орденами, 
полученными за неведомые заслуги, найдут свою нишу в предпринимательстве или 
организуют охрану каких-либо объектов - занятие, хоть и не свойственное настоящим 
казакам, ко все же полезное, привлекая к этому курени и сотни. В противном же случае 
дело ограничивается говорильней на радах и звоном стаканов на тризнах по тому или 
иному поводу, других подобных мероприятиях под громкое "Будьмо!". Между тем 
известно, что казачество запорожское, решая важнейшую задачу по обороне родной 
земли, защите своего народа от многочисленных врагов, посягавших на его 
независимость, хорошо понимало, что справиться с ней оно может лишь тогда, когда 
будет готово к достойному отпору басурманам, к умелым военным действиям. Понимало 
и настойчиво готовилось, демонстрируя приверженность народной мудрости, которая 
гласит: делу - время, потехе -час. Вот чему не мешало бы поучиться у наших далеких 
предков не только казакам, тем, кто рядится в их одежды сегодня, но и всем нам. Уж 
слишком много тратится усилий, времени да и средств на организацию всякого рода 
многочисленных праздников, презентаций, гуляний по поводу и без повода, пышных и 
дорогостоящих фейерверков в нашей стране на этом сложнейшем этапе ее развития. Пора 
бы уж как следует оглядеться и добавить деловитости в решении растущих, как снежный 
ком, проблем. 

Не мешало бы также более взвешенно подойти и к нашему будущему. Сегодня в 
школах получило распространение движение казачат, создаются школы джур. Все это 
якобы призвано заменить октябрятские и пионерские организации, служить обновле-
нию детского движения. Однако столь необходимого обновления, к сожалению, пока не 
получается. Не получается по той причине, что подрастающее поколение украинского 
общества из сегодняшнего дня, из настоящего ориентируется не на будущее, а на про-
шлое. Такого не знает ни одно цивилизованное общество. В тех же Соединенных Штатах 
Америки, где бережно относятся к памяти первых поселенцев, их традициям, регулярно 
устраивают театрализованные празднества в их честь, подрастающее поколение ори-
ентировано на будущее, на социальную перспективу, с которой ему предстоит иметь дело. В 
результате настоящее, опираясь на хорошо ухоженный и любовно оберегаемый грунт, 
каковым является прошлое общества, его история, в состоянии готовить здоровые и силь-
ные ростки будущего, новые поколения, которые, воспринимая богатое социальное на-
следство, формируют и перспективу его развития, формируют социальную перспективу. 
Как известно, правительство США, обеспокоенное успехами СССР в ракетостроении и 
освоении космоса, тщательно анализировало причины их. В результате был сделан 
вывод, что одним из основных факторов, обеспечивающих этот успех, является сложив-
шаяся в Советском Союзе система образования. Это обусловило необходимость крити-
чески посмотреть на существующую в США систему образования, обусловило необхо-
димость изменения существовавших в обществе настроений, мнений, чувств, ценност-
ных ориентаций в педагогическом процессе, которые сформировались в повседневной 
практической жизни, то есть педагогической психологии. 

Высшим уровнем педагогического сознания является педагогическая идеология. Бу-
дучи тесно связанной с педагогической психологией, педагогическая идеология представ-
ляет особый тип педагогического сознания - практическое сознание. Она предстает в каче-
стве определенного отношения обучающих и воспитывающих поколений к своим преемни-
кам, педагогическому бытию, сложившемуся в обществе на данной ступени его развития, 
выраженному в системе идей и взглядов, принадлежащих непосредственно субъекту педа-
гогического процесса, либо опосредствованных социальным организмом (обществом, наро-
дом, классом, другой социальной группой), которые осознали их в качестве своих, правиль-
ных и нужных, а потому руководствуются ими в педагогической практике. 

Производство идей, искаженно отражающих взаимосвязь поколений, отношения 
между ними, формирует возможность проникновения их в практическое сознание, ста-
новление мифологизированной, иллюзорной педагогической идеологии. В реализации 
такой возможности в действительность важную роль играют, во-первых, уже упоминав-
шееся нами однозначно отрицательное отношение к недавней истории, только что пере-
житой обществом исторической эпохе; во-вторых, - идеализация далекого прошлого; 
в-третьих, - гиперболизация одной или нескольких сфер, сторон жизнедеятельности, осу- 
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ществляемой в настоящем. Как первый, так и второй факторы обусловливают формиро-
вание у представителей воспитывающих и обучающих поколений чувства вины за прича-
стность либо к недостаткам и промахам, совершенным в недавнем прошлом, либо за не 
воспринимаемую на данном этапе оценку далекого прошлого. Это, в свою очередь, тормо-
зит формирование социальной перспективы, а с ней и обновление, развитие педагогичес-
кой идеологии. Что же касается третьего фактора, гиперболизации одной или несколь-
ких сторон, сфер жизнедеятельности, осуществляемой воспитывающими и обучающими 
поколениями в настоящем, то результатом его действия может явиться глубоко ошибоч-
ный вывод о привлекательности одностороннего развития личности, отказ от всесторон-
него и гармоничного ее развития, что противоречит потребностям поступательного разви-
тия любого общества и человечества в целом. 

Означает ли это, что действие указанных факторов обязательно будет формировать 
только мифологизированную или иллюзорную педагогическую идеологию? Думается, что 
нет. Возможность существования строгой педагогической науки, познающей законы и 
закономерности, которым подчиняется в своем развитии педагогический процесс, обус-
ловливает я возможность существования научной педагогической идеологии. 

Важнейшим структурообразующим элементом системы педагогического созна-
ния является педагогическое самосознание. Оно предстает как специфическая харак-
теристика человека, коллектива, группы людей, которая выражается в выделении ими 
себя в педагогическом бытии, оценке себя и своих возможностей в качестве субъекта 
педагогического процесса. 

Как и в целом самосознание, педагогическое самосознание характеризуется нали-
чием разных уровней и проявляется в различных, отличающихся друг от друга формах. 

Уровни педагогического самосознания связаны с осознанием человека или конк-
ретной группы людей в ряду одновременно живущих поколений, которые относят себя к 
взрослым, обучающим и воспитывающим либо к подрастающим, обучающимся и вос-
питываемым поколениям. При этом, как мы уже отмечали ранее, не существует 
какой-либо раз и навсегда установленной границы, переступив которую поколение враз 
перестает быть подрастающим, превращаясь во взрослое, обучающее и воспитывающее 
поколение. Эта граница весьма подвижна и зависит от различных факторов, которые по 
разному действуют, в зависимости от специфики социального организма, особенностей 
его развития на конкретном этапе истории. Ранний возраст замужества девушек Индии 
и других южных стран обусловливает их раннее материнство, а следовательно и вклю-
чение в воспитание подрастающего поколения. В многодетных семьях Украины, Рос-
сии, Белоруссии старшие дети активно включаются в воспитательный процесс младших 
задолго до того, как сами становятся родителями. 

Второй, более высокий уровень педагогического самосознания связан не с демогра-
фическими характеристиками, большей частью количественными, а с осмыслением ка-
чественной характеристики поколения, к которому принадлежит субъект педагогичес-
кого процесса, осмысливающий себя. 

В большинстве школьных коллективов сегодня трудятся учителя, которые при-
надлежат к поколениям, пережившим Великую Отечественную войну, трудности пос-
левоенного возрождения, к поколениям, которые формировались в период быстрого 
развития ядерной энергетики и побед в освоении космоса, добытых учеными Советс-
кого Союза, которые изумляли весь мир, к поколениям, ощутившим пагубное воздей-
ствие застойного периода и развала СССР, а также и к поколениям, которые обучались в 
школах и вузах уже в годы после провозглашения независимости Украины, станов-
ления и развития молодого украинского общества. Воздействие пережитых историчес-
ких событий, осмысление собственной причастности к ним, естественно, накладывает 
отпечаток на самосознание субъекта педагогической деятельности и на саму эту дея-
тельность, отношение к учебному материалу, который приходится излагать учителю 
на уроках, к тем воспитательным мероприятиям, которые он должен проводить, в ко-
торых принимают участие его питомцы. 

Третий, наиболее высокий уровень педагогического самосознания связан с осмыс-
лением субъекта педагогической деятельности себя в качестве принадлежащего к той или 
иной социальной группе, социальной общности, культуре. Их потребности в значитель-
ной мере обусловливают интересы субъекта педагогической деятельности. Поскольку же 
эти интересы у различных субъектов педагогической деятельности не совпадают, то и ре-
зультаты ее чаще всего оказываются отличными от тех, которые ожидает каждый из них. 

Являя собой сложноструктурированную систему, педагогическое сознание в значи-
тельной мере зависит от уровня педагогического познания. 
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ЖАДЬКО В.А. 

ГУМАНІСТИЧНИЙ ХАРАКТЕР ТА МЕТОДОЛОГІЧНА СПРЯМОВАНІСТЬ 
СОЦ1АЛЬНОЇ ФІЛОСОФІЇ 

Відомо, що з соціальною філософією тісно пов'язана філософія історії. Для розуміння 
такої єдності не обійтись без гегелівської методології пізнання та оформлення його ре-
зультатів. Піднімаючись від абстрактного знання (перші, винятково пусті й беззмістовні 
формальні визначення вихідних понять) до конкретного (теорія саморозвитку вихідного 
начала), дослідження поєднує також історичний шлях розвитку в напрямку від сучасного 
звучання проблеми до вихідного начала в минулому, до його зародження і від нього до 
сучасного стану, але вже з корекцією засобами чистої" внутрішньої логіки саморуху, 
відмінної від тих обставин, які на історичному шляху йшли від суб'єктивних і випадко-
вих факторів, що викривляли лінію цілеспрямованої логіки. 

Поєднання цих двох методів дає підстави говорити, що теорія об'єкта є водночас його 
історією. Але це не хронологічна, емпірична послідовність, а система знання, в якій логіка 
історичного пізнання, сполучена з історичною послідовністю подій, виправляє об'єкт 
дослідження. Він вже не такий, яким був у емпіричній історії, а тому є можливість про-
довжити його розвиток у більш відповідному його сутності напрямку. Адже логіка істо-
ричного пізнання стає для дослідника внутрішньою логікою його власного життя, яке для 
нього (як і для кожного, хто вживається в пізнавальну історію буття об'єкта, а не просто 
знає історичну хроніку дат) є також історією (біографією), але вже духовно-пізнавальної 
соціалізації, в якій домінує (починає домінувати - це залежить від індивідуальності дослід-
ника) не стільки логіка історичної послідовності, скільки логіка історії пізнання, логіка 
об'єктивного розуму історії. А це вже - філософія історії. 

Практика пізнавально-пошукової дослідницької діяльності - це методологічна 
практика. Вона містить у собі як знання історичної емпіричної послідовності подій, так і 
знання законів їх розвитку, так би мовити, практичну науку логіки. Істина і є метод (за 
Гегелем), тому що він поєднує в собі ось ці щойно названі моменти духовно-соціальної (і 
соціально-духовної також) життєдіяльності. Для філософії практика тотожна 
світопіз-навальній діяльності людини, методу її організації, а не знаряддєвій діяльності, 
яка обробляє відокремлений у часі і просторі предмет. Духовно-пізнавальна діяльність 
обробляє саму людину, зцілює її тим, що вола має змогу діяти не під впливом зовнішніх 
подразників або внутрішніх афектів, випадкових за характером дії на людину. Навпаки, 
людина отримує нагоду діяти раціонально - під дією внутрішньої чистої логіки пізнаної не-
обхідності, а не необхідності, яка проявляє себе через множину випадковостей. Це вже 
зцілення як націлення, як цілеспрямування цілим. А ним є система історії розвитку 
суспільства, втілена в теорію цілісного знання про нього, яке є водночас практичним знан-
ням, знанням філософії історії, внутрішнім змістом якої (і яких: і філософії, і історії) є 
метод як істина і навпаки - істина методу (шляху). 

У цьому - суть гуманізації, яку здійснюють соціальна філософія і філософія історії. 
В історії немає живих емпіричних людей, але тільки вона формує гуманістичний світо-
гляд, її любов до пізнання не знає винятків, вона - вічне і постійне одухотворення душі. В 
пізнанні вона - закон, константа. У сприйнятті (а це безпосередність, а не історія) вона 
вибіркова, примхлива, не субстанційна, мінлива і, як мовиться у прислів'ї, зла. Що цілком 
виправдано, адже сприйняття не може довго зосереджувати свою увагу на одному об'єкті, 
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вона відключається поза свідомими зусиллями, тим більше, якщо об'єкт уваги вражає 
своєю невідомою чуттєвій свідомості новизною. Християнська релігія, зародившись як 
релігія любові, зазнає постійних невдач саме через таку специфіку чуттєво-дотичної лю-
бові - вона не є на цьому рівні постійною. Зважаючи на зазначене, віра витіснила любов, 
але додала зайвого фанатизму від віронетерпимості. 

Соціальна філософія, філософія історії як її внутрішня складова, досліджуючи те, 
що відійшло в минуле і стало надбанням розуму минулих поколінь, відкриває законо-
мірності розвитку суспільства, які і є його цінностями. Дотична до соціального філософа 
людина не обов'язково може бути сприйнята ним не те що з любов'ю, але і з симпатією. 
Проте антипатія не викличе агресивних намірів із його боку (навпаки - цілком реально). 
Стримує агресію любов, але не релігійно-християнська, а духовно-пізнавальна, оскільки 
вона стала сущою, або, краще, стає сущою в бутті людини, яка веде світопізнавальний 
спосіб життя, має гуманістичний світогляд, людиновимірний підхід до світобуття, а не, 
наприклад, науково-природничий, сцієнтистський. 

Звичайна людина, навіть якщо вона має вищу освіту, але науково-природничу, може 
мати гуманістичний світогляд тільки завдячуючи релігійно-церковній вірі. Але вона, як 
вище зазначалось, ненадійна (не надійна). Справа в тому, що така наука вимагає від дослід-
ника не стільки об'єктивності в дослідженні об'єкта, скільки об'єктивізму. Вона не виз-
нає суб'єктивності в об'єкті, окрім божественної, яка є суб'єктною, творчою, тобто також 
об'єктивною. Подібна ситуація відображена в Книзі Буття (виправлена в Новому Заповіті, 
фактично, теологами): Бог розкаявся в тому, що створив людей, - їхня суб'єктивність не 
дозволяє їм діяти згідно його настанов. Через що й вчинив всесвітній потоп, а потім пере-
клав на них відповідальність за зло, яке вони чинять через власне невігластво. 

Соціальна філософія має гуманістичний, а не об'єктивістський погляд на історію 
суспільства. Для неї людська суб'єктивність - об'єктивний факт, який можна дослід-
жувати тоді, коли він стає "гласом" минулого, яке втратило джерело суб'єктивізму - 
фізичне тіло, але набуло статусу об'єктивного духу у вигляді тенденцій і закономірнос-
тей, цілком "очевидних" за умов такого способу суспільного буття. Вона не дає можли-
вості забути про те, що погляд на світ не може бути не людським і не людським (не лю-
дяним). Для неї світ (див. вище) - це суспільство як духовно-соціальний організм, реп-
резентований повною мірою в духовному соціумі людської мови, звучання якої в своєму 
фізичному електромагнітному оформленні (позначенні) виходить далеко за межі власне 
людського суспільства. Вона абстрагує від тіла окремої людини, окремого індивіда, але 
ніколи - від його духу, "втіленого" у загальносвітовому сущому, яке "дихає" мовою ро-
зуму людства. Вона не ідеалізує емпіричну людину, але бере ідею в якості принципу 
конституювання людиною себе самої як всесвітньої в собі самій істоті. Вона "не любить" 
емпіричну людину фізіологічною любов'ю, не доходить у своїх висновках до людиноне-
нависництва, а обґрунтовує любов як суще для пізнання, коли не пізнавати не можна. 
Вона "любить" метод пізнання, але це метод самопізнання для самої людини, це - сама 
людина в стані духовно-практичного самостворення і самоперетворення. Вона відкри-
ває людям очі на людські виміри об'єктивного світового розуму. Якщо вони в своєму 
суспільному бутті не діють згідно розуму пізнавальної любові, вона відверто говорить 
їм, що в цьому винні вони. Але при цьому не звинувачує їх, не карає, а тільки картає за 
неповагу до розуму і зневагу до розумних людей, за самозневагу... 

Відпочинемо від занадто великого абзацу. І надамо слово великим гуманістам, хоча 
й не всі їх висловлення виявляться приємними на "слух". Конфуцій писав: "Ті, хто во-
лодіє вродженими знаннями, стоять вище всіх. За ними йдуть ті, хто набуває знання зав-
дяки навчанню. Далі йдуть ті, хто приступає до навчання, зустрівшись із труднощами. Ті 
ж, хто, зустрівшись із труднощами, не вчаться, стоять нижче за всіх". І пов'язане з цим: "я 
часто всі дні не їм, всі ночі не сплю, все думаю. Але від цього немає користі. Краще 
навчатись!"[4;168,170] він же постійно наголошує на тому, що благородна людина дотри-
мується обов'язку, самовдосконалюється; навпаки, звичайна, ("низька") людина ставить 
вимоги перед іншими. Слід турбуватись про те, що не маєш здібностей, а не про те, що 
невідомий людям. Це і є людинолюбство, принцип жень як принцип любові до пізнання, 
яке і є соціально-духовною сутністю людини, її суспільним організмом. 

Тепер слово Гегелю: "Метод є душа і субстанція, і щось осягнуто в понятті і пізнане в 
своїй істині лише тоді, коли воно повністю підпорядковано методу" .[3; 291]Повністю 
підпорядковує собі себе самого те, що є саме в собі органічно цілісним. Це і є пізнавальна 
любов, яка не розрізняє між чимось одним і чимось іншим, не апелює до чогось іншого як 
об'єкта своєї потреби. І те й інше вона утримує в собі самій як зміст свого суперечливого 
життя. "Утримати позитивне в його негативному, зміст передпосилання - в його резуль-
таті, це - найголовніше в заснованому на розумі пізнанні. ...Предмет, яким він є без мис-
лення і без поняття, є деяке уявлення або ж тільки назва; лише у визначеннях мислення і 
поняття він є те, що він є. Тому в дійсності справа в них одних, вони - істинний предмет і 
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зміст розуму, і все те, що звичайно розуміють під предметом і змістом на відміну від них, 
має значення тільки через них і в них".[3; 298,299] 

У теоретичному пізнанні апелювати до емпіричної дійсності, тим більше такої, якою є 
суспільство в його безпосередньо сприйманій сумісно-просторовій даності взаємодіючих між 
собою індивідів - безперспективно. Суспільство як об'єкт дослідження і водночас предмет, 
має бути однорідним і односутнісним із родовою сутністю пізнання, якою є мислення. Воно є 
тим, що воно є в сутності, в істині, лише в теоретичному розумінні. Без нього воно всього 
лише частка емпіричної даності обмеженому полю зору дослідника, який, якщо бажає пізнати 
його, вимушений фантазувати, тобто узагальнювати на підставі неповної індукції. 

Так і відбувається, коли соціальну дійсність ототожнюють із емпіричними процесами, 
що протікають у суспільстві. А це неодмінно буває, коли методологію беруть із уявлень про 
пізнанню наївного реалізму за відомою формулою Леніна, яка начебто відображає суть методу 
Гегеля: "Від живого споглядання до абстрактного мислення і від нього до практики". На-
справді як у Гегеля об'єктивна реальність і об'єктивна істина відкриваються не живому спог-
ляданню а процесу пізнання духовної спадщини людства, зафіксованої в матерії пізнаваль-
них текстів, оскільки в них наявні (і сутні, сутнісні) "душа і субстанція" - метод. 

Соціальна філософія може дослідити суспільство лише як соціально-духовний 
організм, який в історії свого розвитку залишає духовні сліди у вигляді визначень і зна-
чень понятійно спрямованого і зорієнтованого мислення. Загальному і необхідному (це і є 
родові ознаки закону як "духу" матерії, який її формує і організує) може адекватно відпо-
відати тільки загальне і необхідне. Теорія пізнання починає і закінчує з однорідного й 
односутнісного, досліджує єдиносутнісне. "Подібно до того, як основоположне є 
всезагаль-не, так результат є одиничне, конкретне, суб'єкт; те, що основоположне є в собі, 
результат є тепер (після завершення теоретично оформленого процесу як системи 
абсолютного знання про об'єкт як предмет мислення і поняття - Ж.В.) також для себе: 
всезагальне покладене в суб'єкті".[3; 303] 

Такою загальною і необхідною в суспільстві "одиницею" є людина як індивід. Пізнан-
ня, яке дає соціальна філософія, піднімає її емпіричну свідомість від існування "в собі" 
(психофізіологічний стан людини як індивідуальної особи, що живе сумісно з іншими інди-
відами) до буття "для себе" в якості особистості - суб'єкта власного соціально-духовного 
розвитку, який в-собі-і-для-себе є суспільною істотою, а не такою, що просто перебуває 
(мешкає) в механічній сукупності індивідів. "Всезагальне складає основу; тому рух упе-
ред не слід вважати за процес, що протікає від чогось одного до чогось іншого". Навпаки, 
це іманентний духовно-пізнавальний розвиток, що "несе з собою все набуте і збагачується і 
ущільнюється всередині себе".[3; 306,307] 

Коли йдеться про людину як суспільну істоту, лише одного факту її перебування в 
суспільстві сумісно з іншими недостатньо, аби вважати її такою. Головне, щоб вона для 
себе була суб'єктом суспільного розвитку. Соціальна філософія тому й має розглядати не 
емпірично існуючі типи суспільства, а суспільство як внутрішній духовно-діяльний 
соціум, даний людині в її розумно-пізнавальній діяльності. Не слід полегшувати людині її 
власну розумову працю спрощенням суті проблеми. Інакше вона, долучаючись до теорії 
суспільного розвитку, не бере з неї сутнісні уроки, а лише "цікаві" факти, які сприймає як 
знання законів. Сутнісний урок - це урок, який дає розум як духовний соціум Всесвіту. 
Це знав щэ Геракліт, кажучи, що "багатознайство розуму не навчає", а розум - це єдине 
начало, з якого все народжується і в якому знаходить свою родову сутність. 

Гегель, завершуючи науку логіки, тотожну духовно-пізнавальній історії людства, 
або, що те ж саме, історії соціального розвитку людства, яке і є в духові суспільством в 
цілому, пише: "Найбагатше є тому найконкретніше і найсуб'єктивніше, і те, що по-
вертає себе в найпростішу глибину, є найпотужніше й найоб'ємніше. Найвище, 
найза-гостреніше - це чиста особистість, яка винятково лише через абсолютну 
діалектику, що складає її природу, точно так же все охоплює і тримає всередині себе, 
тому що вона робить себе тим, що є чистою свободою, - простотою, яка є перша 
безпосередність і всезагальність".[3; 307] 

Ось ця чиста особистість і є чистим суспільством - об'єктом і предметом 
дослідження соціальної філософії. Такий статус суспільства робить його людяним, 
багатим на людську суб'єктивність, яку презентують не емпіричні індивіди, а форми 
асоційованого розуму - філософія, мистецтво, релігія, мораль, а соціальну філософію 
-гуманістичною за змістом. 

Таке розуміння соціальної філософи може бути адекватно зрозумілим на шляху 
піддання сумніву принципів історичного матеріалізму, або ж матеріалістичного розуміння 
історії (МРІ). Останнє апелювало до суспільної практики як критерію істини, розуміючи 
практику як матеріально-виробничу предметно-перетворюючу діяльність. Але це нонсенс: 
матеріальне не може бути єдиносутнісним і однорідним із духовним. Практика СРСР це 
підтвердила: матеріальне виробництво досягло успіхів, але це не позначилось на ду- 
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ховній соціалізації радянського суспільства. Як тільки відкинули страх перед владою, 
країна розпалась - вона, як виявилось, не була соціально-духовним організмом, не була 
суспільством. А ті ідеологічні настанови, які давало суспільствознавство, не знаходили 
відгуку в "душевній субстанції" начебто з'єднаного єдиною ідеологією радянського народу 
- нової історичної інтернаціональної спільності людей. 

Багато з тих проблем, які виникають в українському суспільстві, мають свої ко-
рені в ідолах свідомості, породжених театром МРІ (за Ф.Беконом). І справа не в тому, 
що зміст МРІ не має права на існування, а в монополізмі, в "диктатурі" одного вчення, 
яке взяло на себе право бути виразником об'єктивної істини. Остання ж визначалась 
просто мізантропічно, а саме: "Чи може в людських уявленнях бути такий зміст, який 
не залежить від суб'єкта, не залежить ні від людини, ні від людства?"[5; 118] Не дивно, 
що на таких засадах будувалась тоталітарна держава з авторитарною партократичною 
владою, яка визначала за народ цілі і завдання його буття, а не йшла від суспільства, 
кладучи в основу його цілі й інтереси, не була часткою цього суспільства, його функціо-
нальним органом. Влада бажала бути в своїх уявленнях об'єктивною, але ж сама ця 
об'єктивність визначалась партійним статутом. Він був настільки нелюдським, що, як це 
відбулось в Україні, партійна верхівка, прикриваючись Президією Верховної ради Ук-
раїни, сама себе заборонила, давши дозвіл на власну суб'єктивність. 

Дивує інше. Література з соціальної філософії, опублікована в останнє десятиліття, 
ніяк не може позбутись стереотипів МРІ. Якщо громадська думка консервативна, і тому, 
власне кажучи, Є базисом суспільного життя, то теоретична думка просто зобов'язана бути 
революційне ю. Адже це діалектична думка, для якої, як зазначав Ф. Енгельс, "немає нічого 
раз і назавжди визначеного, безумовного, святого. На всьому і в усьому бачить вона (думка 
- Ж.В.) печатку неминучого падіння, і ніщо не може встояти перед нею, крім безперер-
вного процесу виникнення і знищення, безкінечного сходження від нижчого до вищого. 
Вона сама є лише простим відображенням цього процесу в мислячому мізку".[10; 8] 

Йдеться про намагання зберегти історичний матеріалізм як рівноцінний і рівнознач-
ний іншим принципам методологічно-пізнавальний і світоглядний варіант соціальної філо-
софії - у контексті, так би мовити, плюралізму. Фактично ж діє стереотип ленінського ро-
зуміння метафізики як антидіалектичного методу, який, начебто, однобічно підходить до 
аналізу об'єкта і заперечує попередній стан існування об'єкта, не бачачи в ньому нічого по-
зитивного, такого, на чому б нове могло продуктивно проростати і надалі. 

Думаємо, що це не зовсім вірно, або й зовсім невірно. Адже виходить, що не стільки 
плюралізм, скільки еклектична суміш проблем довільно включається до змісту соціальної 
філософії. Діалектика є метод логічно-понятійного саморозгортання мислення, яке почи-
нає сходження від абстрактного й змістовно пустого начала, яке також позначено певним 
поняттям, до його наповнення змістом процесу пізнання, в кінці якого маємо теорію роз-
витку об'єкта, яка і є конкретною формою його буття для пізнавального мислення. Діалек-
тика, таким чином, метафізична за суттю, адже її інструментом є мислення і його логіка, її 
буття, буття її законів, а не якісь апеляції мислення до аргументів із буття матеріальних 
речей. Це перше. Друге полягає в тому, що метафізика сама є методом організації мислення, 
а саме: вона спрямовує "мислячий мозок (так у Ф.Енгельса) на концентрацію, зосеред-
ження уваги на об'єкті дослідження, його (дослідження) предметі, формує пізнавальну волю, 
яка не дозволяє пізнанню відійти від метафізичного об'єкта до фізичного. 

Це не означає, що метафізика однобічна, не бачить фізичного буття. Це просто абсурд. 
Вона бачить інше: психофізіологічно дуже складно абстрагуватись від світосприйняття, від 
того, щоб у логіку пізнавального процесу не включити процеси об'єктивного 
предметно-речового світу, не зробити "булыжник" зброєю пролетаріату і втратити об'єкт 
і предмет дослідження. Врешті-решт, у марксизмі-ленінізмі це й відбулось: 
матеріально-виробнича і суспільно-політична практики увійшли в теорію пізнання як її 
основа, рушійна сила і критерій істини, визначальний чинник того, що потрібно людині. 
Наслідки відомі - радянській (і не тільки) людині теорія, метафізика виявились 
непотрібними. А разом із ними і теоретики-метафізики з їх закликами-застереженнями 
(Декарт, Лейбніц, Берклі, взагалі філософська думка, яка з давніх-давен закликала 
говорити, як думає-гадає народ, але мислити, як освічені істоти) щодо необхідності 
цілеспрямованого вольового мислення. 

Крах і розпад СРСР спричинений якраз хибністю тих теоретико-ідеологічних док-
трин, які "цілеспрямували" (?) його розвиток засобами "свідомої" (??) діалектики - 
історичного матеріалізму. Тривала криза, з якої майже всі пострадянські країни (крім 
балтійських) не можуть вийти, є, насамперед, криза світоглядно-методологічна, 
тео-ретико-пізнавальна. Тим більшою має бути відповідальність вчених, які 
досліджують людський соціум, суспільство як духовно-соціальний організм, а не 
наявне емпіричне суспільство, по відношенню до якого всі одностайні в 
садо-мазохістській насолоді від констатації його кризовості й бездуховності. 
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Щоб не мати "душевних мук" від "метафізичного" заперечення МРІ, потрібно при-
гадати, що саме його принципи стали практичною основою для порушення еволюцій-
ного розвитку Росії на початку XX ст. Тому якраз і потрібно відкинути штучне і відно-
вити органічне. Відкинути в теорії, у мисленні те, що не може їм належати. Це, насам-
перед, емпіричні реалії наявного суспільства, позначені певними словами-термінами, 
яким надавали понятійно-категоріального статусу, але якого вони не мають, тому де-
формують логіку теоретичного пізнання. Це такі терміни, як "матеріальне виробниц-
тво", "спосіб виробництва матеріальних благ", "базис", "надбудова", "виробничі відно-
сини", класи і класова боротьба" тощо. Від того, що в матеріально-дотичній дійсності 
суспільства є їх відповідники, логічно не випливає, що вони мають дійсність як ро-
зум, мають розумну дійсність, дотичні до розуму і властивих йому духовно-соціаль-
них вимірів світобуття, включно й буття людства. 

Про стан літератури з соціальної філософії ми говоримо у зв'язку з тим, що у 
на-вчальних програмах курсу з радянських часів традиційно йдуть поради пов'язувати її з 
іншими гуманітарними науками, визначати співвідношення в ній загальнолюдського й 
класового, вказувати на принципи, серед яких обов'язковими є об'єктивність, історизм, 
системність, єдність теорії та практики, давати критерії прогресивного розвитку суспіль-
ства та ін. І хоча тепер програми не мають нормативно-директивного статусу, все ж свою 
інерційну функцію, незважаючи на наявність теми про творчість, вони виконують. Тобто, 
мертвий продовжує хапати живого, але, так би мовити, ліберально-плюралістично. 

Соціальна філософія, як можна бачити зі сказаного вище, є філософією соціалі-
зації свідомості людини. Так, людина є її центральною категорією. Звичайно, не емпі-
рична, а співмірна у своїй свідомості зі світобуттям. Емпірична людина та форми 
спільності, в межах яких вона діє, досить різноманітні. Її поведінку і певні закономірності, 
яким вона підлягає, вивчаються різними суспільно-гуманітарними дисциплінами 
-соціологією з безліччю властивих їй розгалужень, економікою, соціальною психологією, 
педагогікою і т.п. Проте це не означає, що вони, будучи гуманітарними науками, є гума-
ністичними за своїм цілеспрямуванням. Вони вивчають те, що є, наявне буття людини, 
обставини, які домінують в емпіричній дійсності суспільства і досить жорстко визнача-
ють зміст індивідуальної свідомості, сферу її мотивації. Гуманізму й гуманістичності 
тут немає через те, що дослідницький потенціал емпіризму досить швидко консервується 
на методах спостереження і порівняння. Наслідок: спостерігаю за іншими, оскільки вони 
самі собою "впадають" в око, вони самоочевидні, і порівнюю їх із собою. І бачу, що я 
кращий від інших, але інші чомусь цього не визнають. 

Заклик І.Христа не судити інших, а саме пізнавати, визнати власну гріховність і 
вдосконалюватись не чують вже понад 2000 років, але вважають себе християнами. Не 
допомагають у цьому не тільки названі гуманітарні дисципліни, але й сама релігія та 
церква. Адже досконалим є "Отець наш небесний", а він не даний у сприйняттях, отже, 
згідно з принципами МРІ його не існує. Це вірно, але лише для чуттєво-дотичної 
свідомості. Для розумно-пізнавальної він існує - це об'єктивний дух історії людства у 
вигляді системи об'єктивного розуму, вилученого з нього дослідницько-пізнавальним 
пошуковим мисленням. Саме він, будучи об'єктом і предметом соціальної філософії, 
робить її гуманістичною за суттю. Кожна людина, якщо докладе до пізнання такого 
метафізично-трансцендентного "Отця небесного" необхідних зусиль зосередженої уваги 
і волі, побачить його пізнавальними очима, почує його голос (логос!) пізнавальними 
вухами і отримає новий світогляд, нову методологію життєдіяльності, нове пізнавальне 
мислення, відчує потребу в самовдосконаленні. "Блаженні чисті серцем, бо вони Бога 
побачуть" (Матв., 5:8). Не чисті серцем - заздрісні. А це найбільше зло: воно не 
наставляє людину на шлях істини - шлях самопізнання. 

Один із головних доказів, які ми чули в радянські часи від нас же - радянських філо-
софів - на адресу ідеалістичних та релігійних вчень, які стосувались людини, полягав у 
тому, що ці вчення - абстрактно-гуманістичні. А наш класовий гуманізм був реальним, 
дійсним, справжнім, конкретним. Тут слід зазначити таке. Перше. Будь-яка наука, дослід-
жуючи сутність об'єкта, послуговується абстракціями. Друге. Не є винятком і науки про 
людину. Але сама людина хоче для себе зробити виняток. Його і здійснюють 
гуманітарно-прикладні вчення, навіть якщо це вчення про минуле, але не людства, а 
якогось суспільства, культури, цивілізації. І лише філософія, розглянута як засіб 
соціалізації індивідуальної свідомості людини, стаючи соціальною філософією, стає по 
істині й воістину гуманістичною. Вона відкриває людині масштаб її власного духу, а не 
тільки духу історії. Це і є реальний гуманізм, який може дати людині соціальна 
філософія. Дати "хліба й сала" вона не може. Звичайно, безпосередньо. Опосередковано ж 
дає всю культуру, цивілізаційні досягнення, але цього обдаровані нею народи чомусь не 
помічають. 

Людина як соціально-духовна істота, а не просто така, що мешкає серед людей у 
суспільстві, це справді надлюдина. Що не означає, ніби вона диктує свою волю іншим 
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людям. Якщо це філософ, мислитель, то він просто дорікає людям за їх слабку волю до 
розуму, до світорозуміння, адже для світосприймання воля не потрібна (непотрібна). З 
огляду на це можна вважати, наприклад, В.Ніцше, творцем людиноненависницької 
філософи. Зло ж не від неї, а від того, що нерозумні "ДІТИ юродиві", вміючи читати, не 
розуміють, що судити слід, по-перше, себе самого нерозумного, по-друге, перетворю-
ють її на ідеологію, на державно-політичну доктрину, спрямовану проти інших людей і 
народів. Але час, як батько істини, судить вірно - він засуджує диктаторів. Бажано 
також, щоб він судив і "великі групи людей", які підтримують диктаторів (посмертно), 
але так і не читають мислителів та їх вирок людям. 

Саме така групова логіка осудила І.Христа. Тим же, хто його слухав (Нагірна про-
повідь), він радив: "Не давайте святині псам і не кидайте перлин ваших перед свинями, 
щоб вони не потоптали їх ногами і, повернувшись, не розтерзали вас" (Матв., 7:6). 
Ф.Ніцше чомусь разом із християнством, як церковною організацією, відкинув і Бога, 
очевидно, не побачив у ньому волі і заклику до волі, а не до віри. Але зміст наступного 
висловлювання тотожний наведеному: "Я скажу вам, хто така надлюдина. Людина -це 
те, що треба подолати. Що ви зробили, аби її подолати? Всі істоти досі створювали щось 
вище від себе, а ви хочете завернути назад цю потужну течію і скоріше ладні вернутися 
до звіра, ніж подолати людину? Що для людини мавпа? Посміховище або нестерпний 
сором, і тим самим має бути людина для надлюдини... Ви пройшли шлях від хробака до 
людини, та хробачого у вас ще залишилося чимало. Колись ви були мавпами, але й досі 
у вас більше мавпячого, ніж у будь-яких мавп. Навіть наймудріші з вас - це лише 
суперечність і суміш рослини й химери. Та хіба я кажу вам ставати химерами чи 
рослинами? Надлюдина - це сенс світу".[7; 11] 

Наведені положення мають на меті закликати тих людей, які свідомо отримують 
вищу освіту, стати насправді вище своїх життєвих стереотипів, особливо ж ідолу роду, 
який формується ще в дитячому міфологічно-казковому віці, коли цілі досягаються засо-
бами предметно-чуттєво здійснюваного чуда. Така дитяча звичка, по-перше, паралізує 
волю впродовж усього життя, по-друге, за реальність береться лише чуттєво-безпосереднє, 
сьогоденне й буденне, а не історично реальне, знаючи яке, тільки й можна стати досвідче-
ною особою - надлюдиною. Але не над людьми, як це фактично виходить, коли за досвід 
береться не система освіти, а висновки здорового глузду життєвої буденності, а над собою 
буденним і... "темним", тваринним, а не створеним. 

Україна, вирвавшись, нарешті, з імперських обіймів, має витворити нову еліту, яка б 
не залежала від хибних вчень. Цьому найбільшою мірою заважає МРІ з його пріоритетами: 
суспільного буття над суспільною свідомістю, а останньої над індивідуальною; колективу 
над особою, держави над громадянином, народних мас над інтелектуальною елітою, 
взагалі, кількості над якістю, матерії над духом, невизначеного загального (суспільства 
як сумісної сукупності) над духовно-соціальною самовизначеністю особистості. 

Громадянське суспільство і правова держава будуються творцями, чий дух йде не 
зверху, не від вказівок верхів, а знизу, з глибин світового духу, з індивідуальної волі (але 
не свавілля!) особистості, яка відкрила для себе енергію загального і керується в своїх 
діях нею, а не узагальненнями, до яких схильна звичайна людина. Тому і є звичайною, 
що звичай для неї норма, а не індивідуальна воля. Творці суспільства (студентська мо-
лодь у даному випадку) повинні мати розумну волю, об'єктивний дух, бо в них сила, а не в 
знаннях, не в поінформованості про них. "Супутників шукає творець, а не покійників, і, 
звичайно, не отар і не вірних. Співтворців шукає творець, тих, що вписують нові цінності на 
нові скрижалі. ...Так, брати мої, для гри творення потрібне святе слово згоди своєї волі 
прагне тепер дух, свій світ здобуває собі забутий світом".[7; 22,26] 

Т.Г.Шевченко також писав: "В своїй хаті своя правда, і сила, і воля". Такою "своєю 
хатою" в духовно-соціальному сенсі має стати соціальна філософія для кожного, хто вступає 
в свідоме життя як життя суспільне. Йому слід показати, що "соціалізм - це індивідуалізм" 
(Л.Фейєрбах), а комунізм - це колективність, яка, врешті-решт, призводить до 
формування овечої отари, а не суспільства. Він мусить знати, що категоріями його буття 
як духовно-соціальної істоти, є воля і розум. Тож потрібно виробляти в собі волю до розуму, 
тоді з'явиться розуміння, а надалі й уміння бути для себе самого суспільною особи-
стістю, бути самим суспільством. У такому разі навколо себе суспільного, себе як сус-
пільства розростається спільнота споріднених особистостей, що складає суспільство в 
якості духовно-соціального організму, суспільство співтворців, а не керманичів і отари. 

Це не утопія, а історична реальність. Всі духовні досягнення, які має людство, є до-
сягненнями або самітників, або ж невеличких духовно споріднених соціумів-спільнот, 
соціумів-суспільств, всі члени яких є співтворцями. Утопічними всі подібні теорії форму-
вання суспільства називають люди зі слабкою волею і розумом, в якому домінує безпосе-
редня чуттєво-природна дійсність в її кількісному вимірі, коли все дорівнює одиниці. Якщо 
йдеться про людей, то такий розум вимагає утвердження однакової рівності для всіх без 
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винятку. Ось це і є утопія, адже якісно люди не рівні. Причина не в утопічності, а в ліно-
щах, на які хворіє більшість. Лікування від ліні-формування розумної волі, волі до розу-
му. "Втома, - писав Ф.Ніцше, але йдеться про звичайну лінь, - ще хоче одним стрибком - 
стрибком у смерть - осягнути все, жалюгідна невідома втома, якій навіть несила хотіти, - 
ось що породжує богів та потойбічні світи".[7; 30] 

Такий підхід не є образливим для пересічної людини. Навпаки, образливим є спосіб 
життя, в якому творці не мають громадської і державної підтримки. А суспільний прогрес, 
про який так багато говорять різні гуманітарні науки й пересічні громадяни, зумовлений 
якраз діяльністю творчої меншості, її науково-теоретичними і технологічними відкриття-
ми. Ставши на таку точку зору, можемо побачити, що історія людства чітко ділиться на два 
періоді. Перший охоплює період 40-45 тисяч років родоплемінної суспільності, коли жод-
них змін у способі буття людей не відбувалось. Це був період суто природного існування, 
органічно вживленого в існування самої Природи. Другий розпочинається в останні 
декілька тисячоліть і зумовлюється появою світових, а не родоплемінних особистостей. 
Вони "бачить" світ у цілому як його закон, дух, енергію, використовуючи які, можна органічно 
прискорити суспільний розвиток у напрямку задоволення інтересів усіх людей. 

Але тут вступає в дію духовно-природна, психофізіологічна, родоплемінна, зумов-
лена кількісними факторами, інерція. Маса не сприймає змін, тому вона і визначається 
як фізична величина: у фізиці (механіці) маса є мірою інерції, мірою спокою, потенцій-
ною енергією (діяльністю), а не кінетичною, не актуальною (дієво діючою і в мисленні, і у 
предметно-речовому виробництві - праці). Природні зміни у вигляді катаклізмів (земле-
труси, виверження вулканів, буревії, пожежі, затоплення водою, спустошливі спеки, хижі 
звірі і маси комах-шкідників тощо) породжують страх перед невідомими силами, які чут-
тєва свідомість ідолізує, надаючи їм божественно-персоніфікованого вигляду. Люди про-
сять у них спокою, а не змін. І ось на такому тлі з'являються "чужинці" серед своїх, які 
свідомо пропонують зміни, які дадуть спокій духовно насиченого, а не в страхові очіку-
вання несподіванок, життя. Це ображає і обурює масу. Ображає тому, що пересічна людина 
не може допустити нерівності, яку й кладе в основу звичаєвого права, основу суспільного 
закону. Цим можна пояснити те, що потенційний homo sapiens 40-45 тис. років ніяк не міг 
започаткувати спосіб життя на основі актуалізації своїх потенцій. Коли ж з'явились свої 
провідники, їх за інерцією не визнавали в якості провідників, хоча вони й відкрили людям 
очі на їх власну духовно-соціальну сутність, якою і слід визначати власний спосіб життя. 
Обурюючись на нерозуміння масою очевидного для розумних очей, провідники, в свою 
чергу, давали її об'єктивні оцінки, які, звичайно, не могли нею сприйматись як правдиві. І 
вона або не слухала їх порад, або ж просто знищувала. 

Подібна ситуація, коли людям відкрили очі на сутність світобудови і суспільства, 
продовжується останні 2,5-2,8 тис. років (К.Ясперс). Тому, з одного боку, суспільно-тех-
нологічний прогрес людства очевидний, s іншого — морально-духовна деградація також. 
Тобто, в основі історичного буття людського суспільства гостра суперечність розумно-во-
льового, духовно-соціального спрямування розвитку і афективно-свавільної, споживаць-
кої руйнації створеного і створюваного. 

На що ж саме "відкривали очі" людям мислителі? Наведемо декілька характерних 
думок із різних часів і народів. Геракліт: "Що в них за ум, що за розум? Вони вірять на-
родним співцям і вважають своїм учителем натовп, не знаючи, що більшість - погано, а 
меншість - добре. ...Один для мене - десять тисяч, якщо він найкращий. І волі одного 
підкорятись - закон". [1; 279,280] Цілком слушні думки, адже воля одного - це воля розуму, 
а не воля монарха, диктатора чи деспота. Геракліт чітко говорить про це: "Ознака мудрості - 
погодитись, не мене, а логос слухаюча, що все єдине. Адже існує єдина мудрість: пізнати 
замисел, що облаштував все через все. Але хоча логос властивий всім, більшість живе так, 
неначе кожен має своє особливе розуміння".[1; 279] Яка ж оцінка творчості Геракліта у 
діаматі? - Так, "матова" - ідеолог рабовласництва. 

Візьмемо Лао-дзи. Якщо б я володів знанням, то й йшов би великим шляхом. Єдина 
річ, якої я боюсь, - це вузькі стежинки. Велика дорога зовсім рівна, але народ полюбляє 
стежинки". [3; 130] Народні стежинки не виводять на велику і широку дорогу тому, що 
віддають перевагу власній суб'єктивності, власному начебто здоровому глузду, який, якщо 
йти за його вказівками, веде до безглуздя постійних суперечок між тими, "хто не знає, але 
робить вигляд, що знає". Таких Лао називав "хворими" і це справді так, адже, маючи вузькі 
горизонти власної свідомості, вони не просто сперечаються, а воюють на фізичне знищення. 
Ті ж, хто знає (закон дао), вимушені не говорити - їх ніхто не чує. Звідси парадоксальна для 
мислителя асоціальна максима: "Той, хто знає, не говорить. Той, хто говорить, не 
знає".[3; 131] Він здійснює недіяння... Очевидно тому, що немає суспільства людей, а це 
вимушує жити в суспільстві світовому, спільно із законом дао. Це краще, ніж "управляти 
народом, коли в нього багато знань. Тому управління країною за допомогою знань прино-
сить країні нещастя, а без їх допомоги приводить країну до щастя".[3; 134] Справді пара- 
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доксально. Хоча, якщо не забувати, що багатознайство народу звужене до "суб'єктивної" 
думки, до його суб'єктивізму, краще, коли управляють країною не на такій основі, а на 
основі закону дао, який є не волею імператора, а неба - лише перед нею всі рівні. 

Протилежні думки мав Конфуцій. Він не погоджувався з тим, що: "Хто знає, не го-
ворить". Навпаки, слід соціалізувати народ на шляху "вчитель-учні", "мудрець 
(доско-наломудрий) - правитель". Хто ж такий "благородний муж", "досконаломудрий", 
"вчитель"? Це вкрай важливо, адже такі люди є своєрідними соціально-духовними 
вкрапленнями в сумісно-сукупну людську дійсність, яка без таких особистостей 
функціонує як звичайна "біомаса", що, проте, сприймає себе у людських вимірах, 
оскільки приємніше відчувати себе вище, ніж це насправді є за визначеннями мислителів 
і мудреців. 

Отже, декілька характеристичних рис, ознак, властивих людині-особистості, 
людині-суспільству. "Той, хто, повторюючи старе, пізнає нове, може бути навчителем 
людей"; "благородний муж не подібний речі"; "він спочатку здійснює задумане, а потім 
уже говорить про це"; "він "до всіх ставиться однаково, він не проявляє пристрасності; 
низька людина проявляє пристрасність і не ставиться до всіх однаково"; "благородний 
муж знає тільки обов'язок, низька людина знає тільки вигоду"; сам уподібнюється мудрим; 
"з тими, хто нижче посередності, не говорить про високе"; спрямовує свою волю на 
досягнення правильного шляху, дотримання принципів моралі, чинить у відповідності до 
вимог лю-динолюбства, вправляється у мистецтвах, постійно вчиться, нічого не забуваючи; 
не схильний до пустих розмов, категоричних суджень, впертості й самолюбства; 
"благородний муж рухається вгopy, низька людина рухається вниз"; вчиться для 
самовдосконалення; соромиться, коли слова і вчинки розходяться; сумує з приводу 
браку здібностей; не переймається тим, що невідомий людям; засмучується, що "після 
смерті його ім'я не буде згадане" ; ставить вимоги до себе, а не до інших людей; 
"благородний муж тримає себе в строгості, але не влаштовує суперечок із людьми, він уміє 
бути в злагоді з усіма, але не вступає ні з ким у змову"; зробивши помилку, виправляє 
її.[3; 144-168] 

Як бачимо, це справді мудрі думки, думки людини, яка не взяла їх із безпосеред-
нього досвіду, в якому відобразилося більше низького, ніж благородного. Це думки з 
віків і вічності, тому їх зміст вічний, їх ім'я згадують тисячоліттями, а низькі люди 
забуті, - вони хотіли (й хочуть) бути відомими за життя. І досягають цього галасом 
проти мудрих. Мудрі ж постійно вчаться і закликають до цього всіх без винятку: "Вчи-
тель сказав: "Вчитись і не міркувати - даремно витрачати час, міркувати і не вчитись 
-згубно". Але вчитись потрібно "так, начебто ви не в змозі досягнути знань, начебто ви 
боїтесь їх втратити".[3; 144,156] Причому, вчитись знанню не в якості 
запам'ятова-них чужих думок, а вчитись волі до навчання, волі до пізнання, вчитись 
облаштовува-ти суспільство, а не руйнувати його, адже те, що є, краще зруйнованого. 
"Якщо благородний муж сміливий, але не має почуття обов'язку, він може влаштувати 
безпорядки. Якщо ж низька людина смілива і не має почуття обов'язку, вона може 
зайнятись розбоєм".[3; 173] Вчитись потрібно моралі, вдосконалюватись у виконанні 
моральних обов'язків, не вступати в спілкування і в спілки з низькими людьми - це і є 
шлях дао, небесний шлях, яким ідуть по землі досконаломудрі і довкруж (довкола) 
яких згуртовуються учні, ті, хто має бажання жити в суспільстві. 

Соціальну і духовну сутність розуму розпізнав і Сенека. Причому, на рівні, який 
дозволив його моральну філософію взяти християнству в якості сакральної сутності самого 
Бога, а християнській церкві заявити про свою вселенську місію - створити царство 
Боже на землі, утворити суспільство, гідне людини як істоти, що має в собі розум і віру в 
нього. Сенека вважав: "Розум - не що інше, як частка божественного духу, занурена в 
тіло людини. ...Найвище благо міститься в розумі, а не у відчуттях. Що в людині найкра-
ще? Розум. Силою розуму вона перевершує тварин і йде нарівні з богами. Отже, розум в 
його досконалості є благо, властиве людині, в той час як всі відчуття - спільні з тваринами 
і рослинами. ...Природа обдарувала людину двома якостями, які роблять цю слабку 
істоту найсильнішою в світі: розумом і суспільством".[1; 506-507] 

Не слід думати, що Сенека мав на увазі розум і суспільство в тій даності, якою вона 
проявляла себе в емпіричній дійсності. Зовсім ні. Він писав: "Ми повинні мати в своїй 
уяві дві держави: одна - включає до себе богів і людей; у ній наш погляд не обмежений 
тією чи іншою часткою землі, межі нашої держави ми вимірюємо рухом сонця; друга -та, 
до якої нас приписала випадковість" .[1; 507] Тобто, розум людини не повинен обмежу-
ватись межами, які накидає на нього матеріально-предметна форма, починаючи з форми 
тіла самої людини. Устремління розуму і, отже, людини безмежні і задані її здібностями і 
цілями, а не чимось зовнішнім по відношенню до них. "Найголовніше наше завдання по-
лягає в тому, щоб ми не йшли, подібно до тварин, за вожаками стада, щоб ми йшли не 
туди, куди йдуть інші, а туди, куди повеліває наш обов'язок. Найтяжчі біди спричиняє 
нам те, що ми...живемо не так, як цього вимагає розум, а так, як живуть інші. Ось звідки 
ця безупинно наростаюча лавина жертв омани! ...Підтримка й схвалення натовпу - доказ 
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повної неспроможності. Предметом нашого дослідження має стати проблема про те, який 
спосіб дій найдостойніший для людини, а не те, який зустрічається найчастіше; про те, що 
робить нас здатними до володіння вічним щастям, а не про те, що схвалюється юрбою 
-цією найгіршою тлумачницею істини. ...Людина, що не має поняття про істину, не може 
бути щасливою".[1; 509-516] Без розуму вона його (щастя) має, а потім втрачає, але це щастя 
рослинно-тваринне - від чуттєвих задоволень і пристрастей. З розумом воно вічне, 
божественне, адже позбавлене пристрастей. Юрбі, звичайно, таке щастя незрозуміле, вона 
не може збагнути його принадливості, тому засуджує мислителів, що провокує не досить 
розумних із них на схвалення з її боку. Загалом же філософи, якщо "і не чинять завжди 
так, як говорять, то все-таки вони приносять велику користь тим, що вони розміркову-
ють, що вони намічають моральні ідеали. ...Заняття корисними науковими питаннями 
схвальне, навіть якщо б воно не супроводжувалось суттєвим результатом... Я буду пам'я-
тати, що моя батьківщина - весь світ, що в його основі стоять боги і що ці строгі судді моїх 
вчинків і слів знаходяться наді мною і поруч зі мною".[1; 518] 

Як бачимо, понад два тисячоліття пройшло, але соціально-духовний статус філософії, 
на жаль все ще визначає більшість, яка вимагає від неї осуспільнення і вирішення злобо-
денних фоблем буденного життя, суспільно-практичної користі. Не розуміючи, не беручи 
до уваги те, що зло в повсякденному бутті суспільства йде якраз від нерозвиненості 
індивідуально-буденної свідомості, схильної діяти за схемою "зовнішнє подразнення 
-зворотня миттєва реакція". Філософія, реагуючи на такий стан суспільства і даючи якісь 
узагальнені рекомендації, лише дискредитує себе. 

Звичайно, витримати тиск з боку мас, влади нелегко. Але для цього самі філософи 
мають визнати над собою владу об'єктивного духу і розуму історії, який один тільки і 
з'єднує її соціальний загальнолюдський соціум. Адже очевидно, що матеріальна куль-
тура не здатна розвиватись, а тільки руйнуватись і відновлюватись, реставруватись. 
Що стосується духовної культури, то вона дає можливість кожному, хто до неї долу-
чається, вступити з нею в діалог, зрозуміти її і, можливо, розвинути деякі її положення. 
Але не тому, що цього вимагає сучасність, а тому, що вона містить у собі історію 
власного розвитку і є невичерпним джерелом для творчо-пошукового пізнавального 
мислення. Долучаючись до нього, людина долучається до живого, а не мертвого тіла 
людства, до нього як до суспільства. Ця влада духовного суспільства має бути для філо-
софії і філософів абсолютною. І в сенсі вічного і незмінного, і в сенсі відокремленої від 
сучасної влади - як натовпу, так і держави. 

Для закріплення такого розуміння суспільства і суті соціальної філософії, пошлемось 
на першого професора філософії, як його визначив В.Бєлінський, - Аристотеля. Він писав, 
що мудрість вище досвіду, який знає одиничне, а вона - загальне як першопричину сущого. 
Якщо мудрість почали любити, отже, займатись філософією, "щоб позбутись незнання, то, 
очевидно, до знань почали прагнути заради розуміння, а не заради якоїсь користі. ...І так 
же як свободною називаємо ту людину, яка живе заради самої себе, а не для іншої, точно так 
же і ця наука єдино свободна, адже вона одна існує заради себе самої. ...таким чином, всі інші 
науки більш необхідні, ніж вона, але кращої - немає жодної".[2; 69-70] 

Необхідних гуманітарних наук достатньо, щоб вони відтворювали безпосередній 
емпіричний досвід наявного суспільства, або ж навіть суспільства певного типу в його істо-
ричному бутті. Соціальна філософія має інше покликання - її зміст, використовуючи тер-
мінологію М.Гайдеггера, має відповідати на поклик буття сущого, а не якоїсь його емпі-
ричної форми. Суще людства звертається до сучасників і нащадків змістом текстів, духом 
мовлення, матеріалізованим у них. Тому він і визначав філософію як діалог із мислителя-
ми, який піднімає сучасників до рівня їх розуму, дає розуміння історії, розкриває зміст 
об'єктивного розуму і об'єктивного духу суспільства, яке вже було, яке вже відбулось, 
має досвід буття, яким і звертається до спадкоємців із сподіванням, що його дослідять і 
використають, а не лише візьмуть "до відома". Філософія "існує в мелодії відповідності, 
налаштованої на голос Буття сущого. Ця відповідність є якесь мовлення. Воно перебуває 
на службі у мови. І...мислення як відповідність також на службі у мови. Тому...без достат-
нього осмислення мови ми ніколи по-справжньому не взнаємо, що таке філософія в якості 
зазначеної відповідності, що таке філософія як особлива манера розповіді".[8; 122-123] 

Можна засумніватись у правомірності ототожнення, так би мовити, "просто філо-
софії" з соціальною філософією. Справді, можна говорити про соціальну функцію, яка їй 
властива. І це буде вірно. Проте чи можна у пізнанні, в цілісному бутті мислячої 
людини як духовному процесі (і духовному соціумі) якось вирізнити і розподілити 
сутність та її функції? Чи не є сутність функціональною характеристикою будь-якого 
об'єкта? Що тут "раніше" чи "пізніше"? Що є „тут", а що - "там"? Слова, як зазначав 
Ф.Бекон, ґвалтують розум, тобто, його поняття. Слова означають опредмечену матерію 
духу, речі, тобто щось усталене в спокої, але обмежене в просторі й часі. Поняття 
"розповідають" про вічне й безкінечне, заспокоєне у всюди сущому духові матерії, тому 
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їх визначення не мають предметно-речового корелята. Але саме вони і мають, якраз їм 
належать функціональні значення. 

Вже згадуваний Сенека наголошував на тому, що "про духовні достоїнства зобов'я-
заний судити дух". Ніхто не буде заперечувати, що адекватними духу матерії є поняття. 
Вони однорідні та єдиносутнісні з духом, із загальною основою світобуття, або ж із загаль-
ним (спільним, єдиним) як основою світобуття. Матерія понять, із якої вони утворюються, 
- це живе безпосереднє усне мовлення, або ж мова писемності. Фізика цю матерію духу 
позначає як енергію, простір якої вимірюється різноманітними полями, які спрямовують 
її властивими їм силовими лініями. Для філософії безпосередня матерія духу -мовлення, 
мова. Якщо людина мікрокосмічна істота, вона є також духовною істотою, яка "дихає" 
мовою. Це її фізика, а не метафізика. Остання з'являється як філософія, причому відразу 
як соціальна, адже послуговується поняттями, взятими з матерії духу - мови. Іншого 
способу стати соціально-суспільною з усім світом як Всесвітом істотою просто не існує. 
Тому суспільство міститься тільки у мові і воно ж є неодмінною умовою (!) на-
родження людини як духовно-соціальної, а не лише біологічної особи. 

Ще раз пошлемось на Гайдеггера. Він однозначно стверджував, що "дар мови навіть 
не якась одна з людських здібностей поруч із багатьма іншими. Дар мови відрізняє лю-
дину, саме й роблячи її людиною. Цією рисою окреслена її сутність. Людина не була б 
людиною, якби їй було відмовлено в тому, щоб говорити, - безперестанно, всеохоплююче, 
про все, у багатоманітних різновидах і в більшості випадків засобами "це є те". Оскільки 
забезпечує все означене мова, сутність людини коріниться в мові".[9; 259] 

Можна також зауважити, що, вивчаючи історію суспільства за мовою текстів, ми 
вивчаємо сучасність, яка в них (на відповідний час) відображена. І це також буде вірно. 
Проте, ці ж тексти показують, що їх автори постійно посилаються на тексти попередників 
у якості вагомого аргументу. Коли ж писемних текстів ще не було, то найвагомішим аргу-
ментом для перших "письменників" (писемників) був дух давнини. 

Ще один момент. Той же Гайдеггер (О.Лосев також) зазначає, що європейська 
культура промовляє давньогрецькою мовою і тими проблемами, які вона ставила пе-
ред людиною. Але чи відображала вона об'єктивну дійсність тогочасного суспільства, 
чи духовну сутність людини як частки Космосу? Його відповідь така: 
"промовлюван-ня деяким дивовижним способом є те, що воно називає. Коли ми чуємо 
грецьке слово грецькою мовою, ми безпосередньо йдемо за промовлюваним ним 
змістом. Те, що воно викладає, знаходиться перед нами. Завдяки слову, почутому 
грецькою мовою, ми знаходимось безпосередньо біля самої перед нами поставленої 
речі, а не біля одного лише значення слова".[8; 116] Це якраз і означає, що слово творить 
предметно-речову матеріальну культуру, а не є її "копіюванням, фотографуванням, 
відображенням". Підтвердження цьому - діти органічно поєднують у своєму розвитку 
говоріння, малювання і ліплення. Вони опредемечують мову у відповідності до 
значень, якими мовить дух їхньої душі, адже емпіричного суспільства з його 
потребами в їх свідомості ще немає. Це і є дух простої об'єктивної всезагальності, ще не 
деформований і не опосередкований суб'єктивністю і випадковістю способу життя 
певного обмеженого в просторі й часі суспільства. Отже, саме з нього як із об'єктивного 
всезагального, простого і безпосереднього дедукує філософія, продукуючи 
понятійно-категоріальний духовний соціум розуму, духовне суспільство, 
"мешканцями" якого є ангели-хранителі, що охороняють вже доросле суспільство, 
вірніше, суспільство дорослих від варварського здичавіння. Ця охорона також духовна, 
але відчутна в муках сумління, в моральних табу, завдяки наявності яких з'явилась і 
поки що існує людина розумна. Якщо вона буде свідома джерела духовності й 
розумності, то матиме перспективу організувати розумне суспільство і в наявній 
емпіричній дійсності. Ось чому потрібно не спрощувати завдання соціальної 
філософії, не "допомагати" прикладами з емпіричної дійсності. Це, як свідчить та ж 
історія, виявляється ведмежою послугою, позаяк "простота хуже воровства", - вона 
краде у простої людини розум. 

Європейська філософія, хоча її осуспільнення і починалось звідти, у XX ст. відійшла 
від ідеалізації людини. Це дало можливість будувати суспільство від людини до тих соціаль-
них структур, в яких вона відчуває з іншими членами цих стратів (об'єднань) свою власну 
духовну спорідненість. Остання завжди заснована на розумній спорідненості, але не завжди 
людина відчуває себе в суспільно-соціальному оточенні, в певному духовному середовищі, 
певному організмі, який має суспільно-громадський і політико-правовий статус. 

Методологічно-світоглядною основою подібної стратифікації суспільства є посту-
лат філософської антропології, згідно якого людина визначена як homo sapiens-demens -і 
розумний безумець. "Людина за своєю суттю - мудрець-безумець. Людська істина при-
пускається помилки. Людський порядок допускає безладдя. Тепер уже йдеться про те, 
щоб запитати в себе, чи здійснюється прогрес складності, винахідництва, розумності й 
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соціальності всупереч помилкам, безладдю і фантазіям, разом з ними чи завдяки їм. І 
відповімо ми так: воднораз - і завдяки, і разом, і всупереч; бо правильна відповідь може 
бути тільки складною і суперечливою".[6; 109] 

Можна погодитись із змістом такої відповіді. Але ще більше - із визначенням людини. 
Кожна людина і розумна, і безумна різною мірою. Тому й складно збудувати суспільство у 
вигляді безпосередньої емпіричної достовірності духовно-соціального організму. Отже, 
дослідження такого суспільства слід віддати, як ми вже зазначали, соціології, історії, 
політології, психології. Врешті-решт, мистецтву, яке співає осанну "безумству храбрых". 
Соціальна філософія, на наше переконання, повинна досліджувати розумну складову людської 
сутності. Цим вона не відірветься від сутності людини, адже і хоробрий, і боягузливий 
безумці хотіли б бути мудрими. В незборимому потязі до рівності й однаковості, 
заманіфес-тованому в почутті заздрості, приховане бажання бути рівними і однаковими саме 
в розумі, в мудрості, у свободі, яку вони дають мудрецям і якої не мають "хоробрі безумці". 
Адже заздрять не посередності, а, як зазначав К.Маркс, "талановитій індивідуальності". 
Проти такої внутрішньої схильності, такого силового тяжіння йти не варто. І тим більше не 
варто спрощувати шлях-теорію, яким слід йти кожному, хто має таке бажання на рівні 
втрати почуття заздрості до мудреця, мислителя, пророка і здобуває почуття власної гідності, 
власної сили і волі, власної сили волі, яка дозволяє можливості трансформуватись у 
дійсність argume itum ad hominem, тобто по відношенню до себе самого. 
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КОРАБЛЕВА Е.В. 

ИНИЦИАЦИЯ ПОТЕНЦИАЛЬНОСТИ 
СУБЪЕКТА В КОНТЕКСТЕ ОБРАЩЕННЫХ 

ДЕЙСТВИЙ 

Наполнение индивида историко-культурным содержанием, накопленным в обще-
стве, позволяет ему осознавать себя социально-развитым существом, производить истин-
но по-человечески, на основе развития своих потенциально существующих способностей. 
Только при таких условиях возможна реализация "природных", "жизненных" сил чело-
века, которые существуют в нем в виде задатков и способностей. 

Каждый конкретный индивид обладает всеобще-индивидуальными параметрами, 
преломляя через специфически-особенные формы личностного бытия всеобщие формы 
культурной деятельности, которые и сформировали его как личность. Этим обусловлены 
его особенные предметно-деятельные, духовно-творческие и смысло-ценностные формы 
реализации богатого потенциала, который делает каждого человека способным к разно-
образной преобразовательной деятельности. 

Вполне очевидно, что потенциальность - это сущностная характеристика челове-
ка, обусловливающая его созидательную деятельность. Качественные параметры бы-
тия конкретного человека определяются степенью развития, силой проявленности по-
тенциальности как жизненной силы, уровнем ее актуализации в разнообразных актах 
его жизнедеятельности. 

Интенсивность проявления потенциала личности во внешних формах зависит от сте-
пени развития самосознания личности. Самосознание инициирует реализацию потенци-
альности субъекта в созидательно-творческой деятельности по преобразованию природ-
ной, материальной, духовной культуры, себя как ее субъекта. 

В предмете культуры человек распознает и его функциональную значимость, полез-
ность, и заложенное в нем человеческое предметное богатство, накопленное многими по-
колениями, опредмеченные способности, потребности, человеческие отношения. Причем, 
в процессе познания созданных человечеством предметных форм, человек оказывается 
перед необходимостью переосмыслить самого себя, ставить себе новые задачи, создавать 
новые формы деятельности. В этом процессе человек черпает предметные основания от-
ношения к самому себе. 
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В качестве самосознательного деятельного существа человек становится элементом 
функционирования социального целого. В ходе своей практической деятельности чело-
век материализует свои способности, придавая им предметную форму. Реализуя в про-
цессе труда свои физические и духовные силы, человек отделяется от продукта своего труда 
как носитель продуктивных деятельных способностей. 

Становление и функционирование деятельных способностей человека удачно опи-
сывает В.А.Лекторский в терминах экстериоризации и интериоризации: "прежде всего 
имеет место движение "извне" "внутрь" - интериоризация, "вращивание", присвоение 
индивидуальным субъектом различных общественно выработанных способов деятельно-
сти и в этой связи становление индивидуального сознания и самосознания. Вместе с тем 
это усвоение совершается в процессе активной предметной деятельности индивидуального 
субъекта так, что движение "извне" "внутрь" выражает не простое причинное воздействие 
внешнего предмета на субъект, а переход активной деятельности субъекта из внешнего 
плана в план внутренний. В то же время деятельность субъекта первоначально на-
правлена не столько на внешнюю объективацию того содержания, которое уже имеется 
во "внутреннем плане", сколько на формирование последнего. И лишь на этой основе за-
тем осуществляется второй процесс - экстериоризация, внешняя объективация, опред-
мечивание внутреннего содержания сознания, процесс, являющийся необходимым ком-
понентом всякого творчества"(1, с.176-177). 

Своими корнями такая трактовка уходит в развитую Л.С.Выготским теорию выс-
ших психических функций как интериоризованных (превращенных во внутреннее состо-
яние индивидуальной психики) общественных отношений (2). 

В описанном процессе осуществляется становление и функционирование 
само-сознания человека, проявляется общественно-индивидуальная природа 
самосознания. Диалектика общественно-индивидуальной природы самосознания 
человека в рамках субъект-объектных отношений так же может быть обозначена в 
терминах "интериоризация и "экстериоризация". 

На наш взгляд, это означает следующее: 
- интериоризация - формирование предметных основ самосознания человека, его ста 

новление на базе овладения предметным богатством общечеловеческой культуры, осознание 
человеком себя деятельным субъектом в саморазвивающемся общественном организме; 

- экстериоризация означает развитое самосознание - в действии, проявление само 
сознания человека в качестве неотъемлемой функции его предметно-преобразовательной 
деятельности, активно-творческого отношения к действительности. 

Значит, самосознание обнаруживается в различных сторонах деятельности опосре-
дованно: 

- самосознание - это рефлексия над сознанием, активная манипуляция сознанием, 
деятельное отражение активности сознания; 

- рефлексируя над сознанием, через него, самосознание непосредственно влияет на 
реализацию всеобщих сторон деятельности; 

- деятельность, насыщенная зрелым самосознанием, становится конструктивной 
деятельностью, деятельностью личностно особенной, творческой, кооперированной во 
времени с творческими потенциями других деятелей, деятельностью результативной про 
дуктивными преобразованиями, построенной по принципу всеобщего труда. 

Но необходимо отметить еще один очень важный аспект деятельности как сферы 
формирования и самоосуществления человека. Ф.Т.Михайлов сформулировал принци-
пиальное положение для уяснения функционального значения деятельности в становле-
нии и развитии личности. Его суть заключается в следующем. "Способ и средства нор-
мального личностного развития определяются характером деятельности поколений, всту-
пающих в жизнь, только в том случае, если эта их деятельность конструктивна и построена 
по принципу так называемого всеобщего (а не совместного) труда "(3, с.29-30). 

Термин "всеобщий труд" схватывает содержательные характеристики деятельности 
человека, которые определяют её как деятельность личностно особенную, отражающую 
способность человека оригинально решать нетривиальные задачи, а именно как творческую 
деятельную способность человека. Конструктивная деятельность - это труд, коо-
перированный во времени, объединяющий творческий потенциал деятелей - творцов в 
различных сферах общественного производства. Именно в ней аккумулируется импульс к 
продуктивным преобразованиям социума и к актуализации творческого потенциала 
субъектов общественной жизни. 

Противоположностью такой деятельности выступает так называемый "совместный 
труд", кооперированный в пространстве, общественно разделенный труд. Он довольству-
ется послушными исполнителями, не способными к творческому взлету чувств, вообра- 
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жения, мышления. И соответственно, не претендует на роль стимула в развертывании 
способности человека к деятельностному самоосуществлению, не требует активизации 
самосознания человека как источника его активности. 

В целом, культурно-историческая концепция исходит из представления о сознании 
и действии как о коллективных "интерпсихических" формах. Ведь становление челове-
ческой общности, формирование общечеловеческой культуры совершаются в действии, в 
коллективных формах совокупного действия. 

Весьма привлекательными характеристиками совокупных действий, позволяющи-
ми проникнуть в скрытую структуру межличностного общения по поводу совместной де-
ятельности, представляются те, которые сформулировал Б.Д.Эльконин: адресованность 
и участность человеческих действий: адресованность - результативная их характеристи-
ка, а участность определяет способ действия, его продуктивность (4). Эти взгляды созвуч-
ны анализу форм человеческих обращенных действий, предпринятому Ф.Т.Михайловым, и 
позволяют представить механизм развертывания различных форм продуктивной прак-
тической самореализации личности. 

Обращенные действия составляют жизненный контекст человека, который форми-
руем самосознание в двух его ипостасях: субъективной и интерсубъективной. Жизнь че-
ловека протекает как процесс саморазвития противоречивой пространственной организа-
ции человеческих отношений. Вхождение каждого человека в культуру человеческого 
бытия происходит через цепь обращений к другим и к себе (5, с.3 - 152). Обращение явля-
ется витальной необходимостью для каждого индивида, которая формируется и реализу-
ется только ответными обращениями другого индивида (5, с.4-8). 

"Живые и страстные обращения творцов культуры к жаждавшему открытий чело-
вечеству, овнешненные речью, музыкой, формулами законов природы, архитектурными 
ансамблями, живописными и пластическими образами, воплощенными в металл техно-
логическими идеями", предстают перед индивидом, входящим в человеческий мир, как 
проблема, которую необходимо освоить. 

Через поток взаимообращений к субъективности друг друга усваиваются и творчески 
перевоссоздаются всеобщие интерсубъективные общечеловеческие ценности. Индиви-
дуально-личное прочтение всеобщих канонов в акте обращения к другому овнешняет его 
цели, мотивы обращения. 

Овнешнение собственной интимной субъективности в обращениях к себе как к дру-
гому (как другому в себе) Ф.Т.Михайлов называет самосознанием (5, с.6, 31). Главным 
параметром интер- и интрасубъективности самосознания является нравственность как 
мера сопричастности целеполагающей деятельности человека общечеловеческим крите-
риям бытия. Основанием творческих сил души человека является "двуликость текста 
жизненно необходимых обращений людей друг к другу и к самим себе"(5, с.151). 

Силу активности, творческой способности души пробираться сквозь противоре-
чия всевозможных обращений людей друг к другу и себе самим (проявленных сред-
ствами любой языковой реальности, музыки, графики, математики), удивительно тон-
ко и глубоко передает процесс овладения ребенком речью - самой фундаментальной 
своей способностью. За внешне традиционным процессом вхождения ребенка в рече-
вое общение, спрятаны невидимые сущностные нити обретения им своей самости. Ов-
ладение языком есть развитие способности к обращению. Это процесс сотворчества с 
близкими взрослыми, в ходе которого ребенок через обращения к другим своими лич-
ными усилиями преобразует свое интимно внутреннее субъективное бытие, осознавая, 
тем самым, свою обособленность, обретая свои мысли и чувства (5, с. 146-152). Всту-
пая в жизнь, человеческое дитя вливается в поток взаимных обращений людей друг к 
другу, в котором течения творческих потенций каждого, благодаря взаимообусловлен-
ности интер- и интрасубъективности самосознания (главной силе продуктивного вооб-
ражения, истоку фантазии), ведут к всеобщей цели - взаимопониманию. 

Общение между индивидами не бывает "чистым отношением" без примеси дей-
ствия или совокупных действий. Любое действие человека является адресованным дей-
ствием, оно предполагает разнообразные возможности действия другого человека, 
востребовав его потенциал. То есть, начиная любую деятельность, субъект анализирует 
её на будущую востребованность другим субъектом, и тем самым, как бы определяет 
возможности действий других людей. 

Первый пласт обращенных действий - это внутренний субъективный анализ пред-
стоящего действия, определение его смысла. Полученная субъективная познавательная 
картина определяет параметры практической самореализации личности, а именно: реаль-
ное место субъекта в системе общественных отношений, задает меру его возможного и 
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реального участия в процессе жизнетворчества. Результатом данной рефлексии выступает 
определение субъектом значения самого себя. 

Значение самого себя - первично. Оно определяет то, что имеет значение для 
субъекта /личностный смысл, по А.Н.Леонтьеву/. Это - второй пласт обращенного 
действия. "Первично значение для меня может иметь не мое действие, а действие дру-
гого и этим оно определяется. Гармонизация смысла моего действия /моей нужности/ 
и смысла действия других является построением системы отношений людей. В основе 
системы отношений лежит человеческое действие в своей первой и основной функции 
обращения к возможностям другого человека, в котором выражается мера участия (или 
неучастия) человека в "событии" (4, с. 115). 

Адресованность и участность определяют продуктивность человеческих действий. 
Через знаково-символические, знаково-предметные формы культуры задается простран-
ство возможностей действия, определяются возможности осуществления замысла. 

Продуктивность действия определяет степень воплощения замысла. В ситуациях 
пространственно-временной разомкнутости субъектов деятельности им необходимо акцен-
тировать внимание на продуктивной "нужности" свих действий для других. Тем самым, 
"чем более обособляется действие, тем более полны и всеобщи его связи с другими дей-
ствиями /построение возможностей других действий/ и, ... тем более творческим, труд-
ным и ответственным становится его построение и осуществление"(4, с. 113). 

Представленный механизм деятельной продуктивной самореализации индивида, 
предполагает, в качестве своего сущностного структурного элемента, сформированный 
внутренний центр активности субъекта - самосознательное отношение к себе и к друго-
му. Самосознание личности - энергетический источник продуктивно-деятельностного 
са-моосуществления человека на основе осознания своей сущности и меры в 
интерсубъек-тивной коммуникации. При этом, сущностью человека выступает его 
деятельная способность к самовыражению, предметно-образному воплощению 
потенциальных задатков и способностей, сформированных в ходе распредмечивания 
предметного тела человеческой культуры, мерой является интерсубъективная 
коммуникация, раскрывающая деятельную, духовно-образную потенциальность 
личности, дающая объективную картину реального развития ее сущностных сил, 
отражающая отношение человека к себе, к другому, к потенциалу интерсубъективной 
коммуникации. 

Механизм развертывания деятельной продуктивной самореализации личности в 
контексте обращенных действий включает следующие компоненты: 

- субъективный анализ предстоящего действия задает параметры - определяет мес 
то субъекта в контексте обстоятельств, определяет меру его возможного участия; 

- потенциальность человека - определяет степень возможности осуществления за 
мысла, с учетом знаково-символических и предметно-вещественных параметров простран 
ства возможностей; провоцирует выход индивида за свои обычные параметры, позволяет 
быть неравному себе, выставлять новые параметры преобразований; 

- интерсубъективная продуктивность личности, которая включает в себя адресован 
ность деятельности, ориентированную на результат и участность, проявляющуюся как 
способ действия, запечатленный значением в продукте этой деятельности и смыслом в 
партнере по коммуникации, обеспечивая согласованность их действий. 

Предполагая востребованность своей деятельности, один субъект как бы програм-
мирует расширение возможностей субъекта воспринимающего, расширяя границы его 
самодеятельности в результативном поле уже содеянного им самим. Аналогичные воз-
можности личностной продуктивности в совместной деятельности задает и второй 
субъект по отношению к первому. 

Активизация самосознания человека продуцируется конструктивной деятельнос-
тью, исходящей из творческого взлета воображения, мышления, способности человека 
оригинально решать нетривиальные задачи. 

Итак, благодаря развитому самосознанию человек, осуществляя свою деятельность 
в социальной действительности, способен принимать определенные решения исходя их 
объективной оценки внешних обстоятельств, способен предвидеть последствия своих дей-
ствий, нести ответственность за результаты своей деятельности и за используемые при 
этом средства, соотносить свою деятельность с объективной логикой развития вещей. При 
этом человек как бы переосмысливает самого себя, ставит новые задачи. 

Тем самым, самосознание выступает как специфический способ целеполагания, ис-
ходящий из осознания человеком собственных способностей и потребностей в их соотне-
сении с общественно значимыми ценностями. Самосознание индивида имеет направлен-
ность, обращенность прежде всего ко всему комплексу взаимоотношений индивида с ми-
ром, является формой отражения социальной действительности. Полученное при этом 
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знание пронизано оценочными, нормативными, императивными моментами. Самосозна-
ние выступает как познание общества, конкретных форм его развития. 
Индивидуально-личностная форма самосознания в системе общественных отношений 
характеризует уровень отражения самой социальности через индивида, через 
многообразные формы его жизнедеятельности. Благодаря этому, индивидуальное 
самосознание функционирует как регулятив деятельности и поведения человека. 

Человек всесторонне включен в контекст общения. Осознание им себя всегда 
опосредовано его отношениями к другим людям. Осознание себя деятельным субъек-
том предполагает усвоение наличных форм общения, которые выступают по отноше-
нию к данному индивиду как объективная сила, предполагает возможность отнестись 
к себе с точки зрения другого человека как представителя всего общества. Мерой 
отношения человека к себе выступают другие люди. И его самосознание, его Я 
производно от многостороннего общения человека. Поэтому самосознание индивида 
имеет глубоко общественный характер. 

Таким образом, развитие деятельной природы индивида в ходе исторической прак-
тики осуществляется через общественную связь с другими индивидами, через приобщение 
к человеческой культуре во всем её богатстве. Но с другой стороны, освоить предметное 
тело материальной культуры можно только в процессе деятельности, которая и позволяет 
человеку распредметить "человеческие сущностные силы", опредмеченные в формах 
деятельности, орудиях и продуктах производства, в знаковых системах и проч. 

Это и есть содержательно насыщенный процесс пробуждения способности человека к 
самоактуализации через активизацию своего деятельного центра - самосознания. 

Именно в этом цикле, благодаря деятельности по объективации, по опредмечи-
ванию своих потенциальных способностей, по преобразованию и идеальному духов-
но-образному воссозданию объективного мира, осуществляется самодеятельность об-
щественно развитого субъекта, функционирует самосознание как неотъемлемая фун-
кция такой самодеятельности. 

Таким образом, предметная деятельность человека детерминирует развитие со-
знания до его высшей формы - самосознания, но с другой стороны, она /деятель-
ность/ является средством объективации развитого самосознания человека в пред-
метное тело общечеловеческой культуры, средством самореализации человека как 
субъекта и объекта истории. 

В процессе объективации самосознание человека получает новые стимулы своего 
развития - актуализируются ранее не проявленные эмоциональные, интеллектуальные, 
физические возможности личности, получают практическую реализацию новые аспекты 
самопознания человека. 

Самосознание становится основанием духовности человека. Но духовность без само-
сознания - незрелая. Духовность становится зрелой, мотивированной, когда пробужда-
ется самосознание личности. Социализация индивида осуществляется на двух этапах: 
вначале неосознанное впитывание разнообразных параметров человеческой культуры, 
затем мотивированное вхождение в социокультурную среду с подключением пробужден-
ного самосознания, зрелого самосознания личности. Благодаря самосознанию человек ов-
ладевает своим сознанием, и лишь теперь он духовен, теперь, когда владеет своим созна-
нием. Духовность человека так же деятельностна, она есть самодеятельность свободного 
субъекта. Человеческий дух - важнейшая форма человеческой самореализации. 

Всё, с чем соприкасается человек, обретает личностный смысл. И богатство внутрен-
него мира человека или его скудость определяют собой всю систему его мировидения, её 
глубину и яркое звучание, или поверхностность и блеклость. 

Деятельностное самоосуществление личности не исчерпывается бесспорно опре-
деляющим пластом предметно-вещественного воплощения её потенциала. Личность 
объективирует богатство своего внутреннего мира и в различных формах духовной де-
ятельности, и даже в простом созерцании, формируя своеобразные, только ей прису-
щие образы внешнего мира. 
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АЛЕКСАНДРОВА О.С. 

СУТЬ КОНКУРЕНЦІЇ ТА ЇЇ 
РОЛЬ В РОЗВИТКУ 

СУСПІЛЬСТВА 

Однією із важливих особливостей останніх десятиліть є загострення конкурентної 
боротьби і в межах окремих держав, і між державами, чому сприяють такі фактори гене-
зису конкуренції, як глобалізація й науково-технічний прогрес. 

В умовах соціокультурної трансформації українського суспільства відбувається ус-
відомлення в суспільній свідомості необхідності конкуренції як невід'ємного атрибуту 
ринкового суспільства. Тому, на наш погляд, важливим для сьогодення є осмислення і 
визначення сутності конкуренції та її ролі в суспільному житті. 

Перш за все слід відзначити, що конкуренції - це "улюблене дитя ринку" [1,149]. 
Вільна конкуренція сприяє не тільки розвитку індивідуалізму, але й відчуттю особистої 
свободи, відповідальності та ініціативи особистості. Ринкова економіка гарантує перш 
за все свободу споживача, що виражається у свободі споживацького вибору на ринку. 
Але існує і свобода підприємця, оскільки суб'єкт господарської діяльності сам 
визначає, що, як і для кого і в якій кількості виробляти, а також визначає способи і 
ціну реалізації своєї продукції. 

Найбільш яскраво конкуренція простежується в матеріально-виробничій сфері сус-
пільства. Конкуренція розуміється як змагальність господарюючих суб'єктів тоді, коли 
їх самостійні дії ефективно обмежують можливість кожного із них однобічно впливати на 
загальні умови обороту товарів на відповідному товарному ринку. 

КОНКуренцію можна розглядати як боротьбу фірм (як суб'єктів конкуренції) за об-
межений обсяг платоспроможного попиту споживачів, що ведеться фірмами на доступних 
їм сегментах ринку. 

Конкуренція розуміється як "центр тяжіння" всієї системи ринкового господарства 
[2, 31]. Продавці і покупці конкурують між собою, щоб досягти кожний своєї мети за ра-
хунок конкурентів (продавці — більш високого прибутку; покупці - більш високої якості). 
Ціна, що встановилася під час конкурентної боротьби, виконує функцію регулювання 
попиту і пропозиції. 

Конкуренція для Ф.Хайєка - це перш за все ефективний спосіб направлення невідо-
мих ресурсів на невідомі цілі. Конкуренція необхідна для виявлення, розповсюдження й 
ефективного використання нових, що до нього часу були недоступними, даних про пере-
ваги ресурси, й технології [3,17]. 

У конкурентному суспільстві перед багатими відкриті більш широкі можливості, 
ніж перед бідними. Проте, бідна людина тут є більш вільною, ніж та, яка живе в більш 
комфортних умовах у державі із запланованою економікою, підкреслював Хайєк, і "хоч в 
умовах конкуренції вірогідність для бідняка несподівано розбагатіти менша, ніж для 
людини, яка унаслідувала певну власність, все ж таки це можливо, причому конкурентне 
суспільство є єдиним, де це залежить тільки від людини і ніякі власті не можуть перешко-
дити їй відчути щастя" [4, 82]. 

В умовах жорсткої конкурентної боротьби вільним підприємцям нічого не залишаєть-
ся, як запропоновувати нововведення, щоб процвітати і вижити. 

Конкуренція - це суперечлива категорія. З одного боку існує твердження, що без 
конкуренції ринок не існує, а з іншого боку - конкурентним є той ринок, на якому учас-
ники (фірми) не ведуть між собою конкурентної боротьби. Відповідно, якщо конкурентна 
боротьба існує, такий ринок не вважається повністю конкурентним. Більш того, чим силь-
ніша конкуренція, тим повніше формуються умови для її обмеження [5, 205]. 

Як ми пересвідчилися, конкуренція - це багатофакторне й суперечливе явище. Кон-
куренція, перш за все, є результатом відповідної обмеженості, дефіцитності економічних 
ресурсів і життєвих благ. В умовах ринкової економіки саме конкуренція поряд з існу-
ванням приватної власності забезпечує необхідний суспільно-економічний порядок. 

Конкуренція виступає стимулом розвитку людської активності. У суспільстві, 
фундаментом якого є ринкові відносини, саме конкуренція змушує людину бути ак-
тивним суб'єктом, навіть попри її волю. Оскільки в такому середовищі, на думку деяких 
дослідників, діє головний закон конкуренції: "якщо ти не усунеш суперника, то він 
усуне тебе" [5, 209-210]. 

Взагалі прояви активності розглядають на психічному, особистісному, 
поведінково-му і соціальному рівнях [6,31]. 

Важливою особливістю конкуренції є те, що вона спонукає суб'єктів взаємодії до 
активності, до діяльного перетворення навколишнього соціального середовища. 
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Для нашого аналізу важливою є проблема дослідження тих внутрішніх та зовнішніх 
джерел детермінації активності особистості, які стимулює конкуренція і які спонукають 
до конкуренції. 

До внутрішніх джерел активності людини можна віднести особливості її психофізіо-
логічного розвитку, який впливає на її особистісний та поведінковий рівень активності. 
Зокрема, рівень активності особистості може визначатися типом її нервової системи, 
що покладений в основу типів темпераменту, які з відмінною енергією впливають на 
навколишнє середовище. 

Особистісний рівень активності характеризується змістовним та 
функціонально-смисловим компонентом психічного розвитку, який значною мірою 
визначається спрямованістю індивіда [6, 32]. На особистісному рівні людина усвідомлює 
власні дії та бажання, визначає їх напрямок, форми та методи реалізації. Людина, 
знаходячись у соціальному середовищі, проходить завдяки вихованню та спілкуванню 
крізь процес соціалізації, засвоюючи правила, норми, цінності, світоглядні установки, 
переконання та традиції, що існують у навколишньому середовищі. Якщо в суспільстві 
сформовані певні традиції конкурентних відносин, то людина їх засвоїть і буде сприймати 
себе та діяти через призму тих культурних особливостей, які існують у суспільстві. 

Поведінковий рівень активності людини проявляється в певних діях та вчин-
ках людини. 

Соціальний рівень активності людини є способом її свідомої життєдіяльності, 
спрямованої на взаємодію та взаємовплив суб'єкта й дійсності, на перетворення 
ос-танньо відповідно до власних інтересів, світоглядних настанов, принципів. Саме 
тут активність суб'єкта знаходить своє вираження в конкурентних діях, а обставини 
суперництва спонукають окремого індивіда до більш активних дій, щоб залишитися в 
тому середовищі, в якому він існує. 

До загальновизнаних внутрішніх детермінантів активності у вітчизняній та 
західній науці відносять потреби, що є основою, на якій будується вся сукупність по-
глядів стосовно мотивації поведінки людини. Спонукальну дію має лише 
незадоволе-на потреба. За А.Маслоу, є своєрідна "ієрархія потреб", яка так чи інакше 
протягом життя обумовлює поведінку людини. В основі "ієрархічної піраміди" А. 
Маслоу покладені первинні потреби (фізіологічні і потреби у безпеці). Далі йдуть 
вторинні потреби більш високого порядку - психологічні і соціальні (у прихильності, 
любові, належності до групи, потреби в повазі, самореалізації). Тільки за умов 
задоволення первинних потреб можна задовольнити вторинні потреби. 

У випадку конфлікту між потребами різних рівнів перемагає нижча потреба [7, 
242-243]. Активність людини є результатом боротьби потреб різних рівнів. Якщо 
задоволення первинних потреб притаманно для всіх людей, то прагнення до 
самореалізації та самовдосконалення - для людської меншості. 

У перехідних та нестійких суспільствах, при наявності нестабільності соціаль-
но-економічного та політичного розвитку більшість населення прагне задовольнити у 
першу чергу первинні потреби, щоб вижити в жорстокому ворожому середовищі; тут 
конкуренція, яка спонукає індивіда до рішучих дій для свого ж самозбереження, прий-
має жорсткі форми і часто виступає як конфронтація. У суспільствах більш високого 
рівня розвитку, де вже не тільки власне людина турбується про задоволення своїх пер-
винних потреб, а і сам суспільний устрій налаштований на це, перед людиною відкри-
вається більше можливостей для самоактуалізації та самореалізації в різних сферах 
суспільства. Конкуренція за таких умов виступає як стимул прояву індивідуалізму і в 
різних своїх діях сприяє суспільному розвитку в цілому. 

До внутрішніх детермінантів активності особистості в конкурентному середовищі 
слід віднести і її мотиви. Мотиви відрізняються від потреб тим, що вони більш-менш 
усвідомлюються особистістю. Якщо потреби людини суб'єктивно переживаються як 
бажання, потяг, прагнення, то мотив - усвідомлення потреби у формі конкретних об-
разів, які є збудниками певної діяльності для задоволення потреб, і надає цим пере-
живанням певної спрямованості. 

Джерела зовнішньої детермінації активності особистості виникають у процесі взає-
модії індивідів в оточуючому соціально-економічному та культурному середовищі. 

У суспільстві суттєвий вплив на активність людей мають соціальні інститути, нор-
ми поведінки, соціокультурна структура в цілому. Індивід постійно знаходиться в сис-
темі міжлюдських відносин. Активність людини кожен раз співвідноситься з рівнем інтен-
сивності взаємодій з іншими людьми, рівнем розвитку соціальних структур, рівнем роз-
витку конкурентних відносин. 

Чи не перебільшуємо ми активне к динамічне начало конкуренції, її неминучість, 
визначальне значення у соціальному бутті? Думається, що ні. Вказуючи на потужну 
са-мопотенцію конкуренції як невід'ємну частину соціально-економічного життя, 
навіть 
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частково на її зверхність у життєвому космосі людини, не хотілося б поринути у філо-
софський фаталізм і повністю підпорядкувати людину левіафановій конкуренції. Проте 
важко заперечувати факт дійсності домінування конкурентного середовища над людиною 
і її буттям, особливо у сфері економіки. Це підкреслюється багатовіковою історією і су-
часними тенденціями соціального буття. Людина господарююча, і до того ж і в сучасних 
економічних умовах — сама себе віддає у владу конкуренції, ведучи той спосіб життя, який 
необхідний останній. Іншого тут бути не може, хоча можлива й інша реакція людини на 
умови, що виникли і не відповідають існуючим вимогам. Однак вийти із них немає змоги і 
важко, оскільки не можна не рахуватися з великою кількістю її вимог. 

Тут виникає дуже цікаве питання про творче начало в реалізації економіки й еконо-
мічної людини. Саме конкуренція заохочує оновлення й нововведення. Конкурентне се-
редовище в соціально-економічній сфері - прекрасне середовище для новацій, до того ж 
воно є і спонукальним до них. На думку Осипова Ю.М., у людині є потенція, що знахо-
диться в ній самій. Людина - "творець, навіть деміург, звідси так зване новаторство - в 
крові у людини, хай навіть далеко не в кожної" [8, 234]. 

Таким чином, можна зробити висновок, що саме конкурентне середовище найбільш 
придатне для творчості і нововведень, а конкуренція стимулює пробудження закладених 
природою людського новаторства та прагнення до перетворення, стимулює розвиток і зміну 
форм конкуренції з урахуванням соціально-економічних умов, що змінюються. 

Сутність конкуренції у суспільстві можна визначити через такі її характеристики: 
1. Конкуренція - це соціальне явище, оскільки це явище міжсуб'єктних відносин 

(міжособистісних, групових, міждержавних тощо). 
2. Конкуренція є виявом протистояння соціальних суб'єктів, тобто активного 

зіткнення їх оцінок, принципів, думок, характерів, еталонів поведінки. 
3. Конкуренція уособлює прагнення людей до самоствердження, ствердження прин-

ципів і тенденцій соціального розвитку, які вони захищають. 
4. Конкуренція відтворює і деструктивні тенденції міжсуб'єктних відносин на рівні 

вчинків, дій, а також на емоційному рівні. 
5. Конкуренція може розглядатися як одна із форм комунікації у суспільстві. 
6. Конкуренція може виступати одночасно у протистоянні сторін і як захисна реак 

ція, і як відповідна реакція. 
7. За результатами дії конкуренції в суспільстві її можна розглядати як інтегруючу 

силу і як дезінтегруючу силу. 
8. Конкуренцію можна розглядати як процес, у такому розумінні вона являє 

собою ситуацію або розвиток дій на шляху пошуку способів реалізації стабілізації 
суспільних відносин. 

9. З етичної точки зору конкуренція - це спосіб прояву й виявлення суперечностей, 
які виникають у процесі міжсуб'єктної взаємодії за формою, прийнятною або неприйнят 
ною суспільством. 

10. Вільна конкуренція (як принцип і як факт) може слугувати прикладом одного з 
ефективних механізмі соціальної регуляції. 

Існування конкуренції в суспільстві призводить до таких результатів: до безперерв-
ного оновлення оцінок ринку та вивчення ринкової ситуації з метою догодити спожива-
чеві; до більш швидкої появи та розвитку нових галузей і технологій у результаті динамізму 
конкурентного ринку. Тобто, оцінюються та задовольняються не тільки нагальні по-
треби, але й передбачаються майбутні запити. 

Щоб відповідати на нові виклики ринкової конкуренції, її суб'єкти вимушені кори-
стуватися останніми досягненнями інформаційних і комунікаційних технологій, які за-
безпечують швидкий і простий обмін інформацією навіть через кордони держав. А це все, у 
свою чергу, стимулює появу ще більш досконалих технологій. Тобто конкуренція заохочує і 
сприяє у інноваційному процесові, який все частіше стає обов'язковою умовою успіху в 
конкурентній боротьбі. 

Конкуренція призводить до утворення стратегічних союзів, які дозволяють повною 
мірою мобілізувати власні сили та використовувати ефект спільних дій з партнерами. 
Конкуренція веде її суб'єктів або до швидкої та гнучкої адаптації, до умов ринкової ситу-
ації, що різко змінюється, або ж до виходу за її межі. Конкуренція спричиняє зміни мо-
тивів поведінки й діяльності людини, примушує її або займати активну позицію, або 
відбраковує її із свого середовища. 

Конкуренція призводить до напруги всіх творчих сил особистості, необхідних 
для самоствердження, самореалізації та саморозвитку, викликає необхідність подо-
лання жалощів до себе і співчуття до суперників. Диктат ринкових відносин і ринкових 
правил конкуренції, що не враховують їх імперативів гуманізму, - все це розбиває 
психологію соціально розвиненої особистості, робить хворою свідомість здорової та 
благополучної людини. 
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Датський науковець Мадсеном виокремив 19 основних мотивів поведінки, які поділив 
на чотири групи: органічні мотиви (голод, статевий потяг та ін.), емоційні мотиви (страх або 
прагнення до безпеки, агресивність або бійцівські якості), соціальні мотиви (прагнення до 
контактів, жага влади, жага діяльності), діяльнісні мотиви (потреба в досвіді, потреба у 
фізичній діяльності), цікавість (інтелектуальна діяльність), потреба у збудженні (емоційна 
діяльність), жага творчості (комплексна діяльність). Та чи інша поведінка людей зазвичай є 
результатом одночасної дії цілої низки мотиваційних сил. Для гармонійної групової діяль-
ності дуже важливо забезпечити розумне керування мотивами. Одне з правил керування моти-
вами вказує на те, що "розумна внутрішня конкуренція розвиває здібності членів колективу" 
[9, 27-28], отже, сприяє соціальному прогресові в цілому. 

Конкуренція призводить до вдосконалення трудових навичок її суб'єктів, підвищення 
їх кваліфікації тощо. 

Усе вище перераховане в цілому призводить до соціально-економічного та технологіч-
ного прогресу суспільства. 

Негативними наслідками конкуренції в суспільстві можна назвати такі: 
- конкуренція сприяє соціальному розшаруванню в суспільстві, створює неспри 

ятливі умови для тих, хто програв у конкурентній боротьбі (безробіття, банкрутство 
фірм, тощо); 

-  ЗА умови високої власнісної диференціації в суспільстві, нерівних стартових мож 
ливостей для ведення конкурентної боротьби вона, у свою чергу, призводить до нерівном 
ірного розподілу доходів між громадянами суспільства; 

- конкуренція сприяє виникненню економічних криз [5, 207]; 
- конкуренція виступає одним із факторів монополізації економіки. 
Негативні наслідки конкуренції можуть призвести до дестабілізації суспільства при 

відсутності певної зовнішньої регуляції і, можливо, привести суспільство до стану хаосу. 
Зміст конкуренції, її сутність і роль можна розглянути через призму її основних 

функцій. 
Єдиної думки з приводу функцій конкуренції немає. Зазначимо також, що переважно 

виокремлюються функції конкуренції в ринковій економіці, але й тут не склалася єдина 
думка з цього питання. Одні автори як найбільш важливу функцію виділяють "визначення 
вартості товару" [10, 95], функціями конкуренції є "внутрігалузеве вирівнювання 
вартості та вирівнювання цін на одні й ті ж товари" [10, 96]. Також виділяються такі 
функції, як "створення діючих стимулів розвитку народного господарства" [11, 53] і "фор-
мування механізму відбору найбільш ефективних рішень" [11, 53]. 

Існують такі значущі за класифікацією Ульриха Блюма функції конкуренції: 
- "управлінська й керівництва, тобто завдання координації планів підприємництва, 

а також розподіл факторів виробництва, рідкісних ресурсів і матеріалів (товарів); 
- стимулювання, тобто завдання використання ресурсів у взаємозв'язку із збільшен 

ням прибутку; 
- функція розподілу - розподіл платні за принципом еквівалентності вкладу; 
- свободи конкуренції, тобто обмеження господарської влади, перешкоджання політич 

но-економічним монопольним утворенням; 
- структурно-політична - досягнута через економічне зростання та споживацькі 

пільги, що змінюються, зміна політичної, економічної, соціальної структури" [2, 250]. 
Хайтун С.Д. виокремлює такі еволюційні функції конкуренції: функцію фільтра, 

що прибирає її непридатні новації, підтримує більш ефективні з них; друга функція рин-
кової конкуренції - "забезпечення перманентного стресового тиску на членів соціуму ак-
тивацією прогресивного самозбирання. Створюючи стресовий тиск на учасників ринку 
як відносно відстала, що не диктує їм свої новації, конкуренція стимулює в них власні 
уявні та поведінкові самозбирання, індивідуальні та колективні" [12, 107]. 

Найважливішими функціями конкуренції є такі: 
- Зіставлення (порівняльна): конкуренція є універсальним інструментом і способом 

зіставлення ефективності суб'єктів конкуренції та пропонованих ними об'єктів, виявлення 
й стимулювання найбільш дієздатних з них. 

- Селективна функція: впливає на "вимивання" з ринку корпорацій, що неспроможні 
забезпечити не гірший, ніж у суперників рівень ціни та якості продукції. Реалізація цієї 
функції підвищує загальний рівень ефективності виробництва. Здійснюється відбір 
найбільш ефективних, пристосованих до потреб ринку капіталів, змушуючи товарови 
робника постійно здійснювати економію виробничих ресурсів, знижувати ціни на пропо 
новані товари та пропонувати їх нецінові параметри. 

- Функція забезпечення: конкуренція забезпечує функціонування основних ринко 
вих регуляторів (ціни, норми прибутку, рівень заробітної платні). 

67 



- Функція зв'язку: історичний досвід показує, що в умовах домінування ринко 
вих відносин конкуренція виступає основним засобом суспільного зв'язку між вироб 
ником і споживачем. 

- Функція регулювання: конкуренція пов'язана із забезпеченням збалансованого 
соціально-економічного розвитку, зокрема забезпечення балансу структури суспільних 
потреб структурі суспільного виробництва. Конкуренція є важливим фактором розподі 
лу ресурсів, формування ринкової ціни товарів і послуг, умов їх обігу, організації 
підприємницької діяльності. Забезпечує отримання економічного прибутку. 

- Контролююча функція конкуренції виявляється в обмеженні та контролі еко 
номічної сили окремих суб'єктів господарювання. Конкуренція виступає своєрідним 
контролером підприємницької діяльності, своєчасного оновлення виробничих ресурсів, 
складу власників капіталу. 

- Генеруюча функція: конкуренція генерує дійові стимули для підтримання ініціа 
тивного й активного характеру діяльності, необхідності науково-технічного оновлення 
існуючої виробничої бази, культивує розвиток ринкових відносин у повсякденній прак 
тиці суб'єктів конкуренції. 

- Стимулююча функція конкуренції виявляється в тому, що вона є основним стиму 
лом, найбільш дійовим двигуном людської активності та діяльності, особливо в ринкових 
умовах, і часто навіть проти волі окремих індивідуумів, але для блага усього суспільства. 

Конкуренція стимулює виробництво нововведень, наукові дослідження, сприяє і є 
стимулом завоювання частини ринку. Конкуренція може стимулювати демонополізацію 
економіки, розвиток НТП. 

Однак слід враховувати той факт, що "стимулюючим засобом конкуренція може бути 
далеке не в усіх галузях людської діяльності. Там, де поставлене перед людьми завдання 
просте (наприклад, при випуску масової продукції) і тільки вимагає чіткого виконання 
необхідних функцій, роль конкуренції досить велика і появляється виграш за рахунок 
додатков эго стимулювання. Але як тільки завдання ускладнюється, і якість роботи стає 
більш важливою, конкуренція вже приносить менше користі. При вирішенні інтелекту-
альних завдань робота за принципом кооперації здійснюється більш якісно, ніж у тих 
випадках, коли члени групи конкурують один з одним" [13, 50]. 

- Захисна функція конкуренції виявляється в тому, що вона часто протистоїть 
монопольним тенденціям у суспільно-економічному житті держави, а, отже, стоїть на 
сторожі ринкового порядку та свободи підприємницької діяльності. Ця захисна функ 
ція конкуренції переважно виявляється під впливом регулюючої політики держави. 
Також конкуренція захищає інтереси, перш за все економічні, суб'єктів конкуренції, 
сприяє вільному вибору їх діяльності. 

- Конкуренція може виконувати функцію каталізатора, зокрема виконуючи роль 
своєрідного джерела розвитку здібностей у спільній діяльності членів певної групи. 

- Дезінтегруюча функція конкуренції є негативною, з неї витікають негативні на 
слідки для соціального розвитку, з якими суспільство при наявності оптимальних умов 
для саморегуляції в змозі справитися. 

Таким чином, можна зробити висновок про те, що конкуренція є універсальним прин-
ципом соціального розвитку і зумовлена широким спектром соціокультурних чинників. 
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ДОДОНОВА B.I., ДО ДОНОВ P.O. 

ПРО ПРИРОДУ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ 

Наше повсякденне життя доводить, що в складних умовах, які до того ж постійно 
змінюються, найкраще орієнтується, приймає рішення, працює людина творча, гнучка, 
здатна до генерування і використання нового (нових ідей і задумів, нових підходів, нових 
рішень). Під творчістю в широкому розумінні ми будемо розуміти різновид діяльності 
людини, що створює щось нове; будь-який продукт навколишнього соціосередовища - це 
результат творчої діяльності. Ця діяльність полягає в створенні нових матеріальних та 
духовних цінностей людьми-творцями. 

Але на цьому прояв творчості в нашому житті не закінчується. Історія життя всього 
людства - це послідовність творчих актів, створення нових форм соціальних інститутів, 
нових відносин. "Яке б визначення творчості ми не намагалися б дати, - пише 
B.C.Швирєв, - безсумнівно, що творчість на висоті її можливостей слід пов'язувати з 
винаходженням нових програм соціокультурної діяльності, нових її парадигм в 
будь-яких її формах і видах, нових більш глибоких і більш широких способів 
відношення до дійсності і пов'язаних з ними культурних смислів і цінностей" [1, 111]. 

Отже, творчість - це здібність людини до створення нової реальності на основі пізнання 
закономірностей об'єктивного світу з наявного у дійсності матеріалу. Творчість базується на 
розвинених мисленні й уяві, інтелекті, які реалізують себе у розумовій діяльності та практиці. 

З іншого боку, готовність до творчості, творчого вирішення проблеми є одним з ме-
ханізмів психологічного захисту людини в складних умовах - як у трудовій діяльності, 
так і в кризових життєвих ситуаціях, таких як безробіття, соціальні та екологічні кризи, 
сімейні проблеми (вміння мудро, розумно вирішити конфлікт є теж творчим актом). Ви-
нахідництво, раціоналізаторство, взагалі різноманітні процеси в сучасному виробництві, 
в яких виявляється творчий професійний потенціал, забезпечують найбільш суттєві про-
гресивні зміни у виробництві й соціумі. Важливим для суспільства є не тільки генерація 
нових ідей і технічних рішень, а й уміння сприймати й розуміти нове, поважати свіжі, 
навіть спочатку незрозумілі ідеї, впроваджувати їх, не протидіяти новому. 

В сучасній психології творчості виокремлюється чотири рівні цього процесу, відштов-
хуючись від обсягу принципової новизни результату творчості: 

- перший, найважливіший, рівень характеризує процес творчості, який приводить 
до принципово нового результату, нового для всього людства. Це твори геніальних пись 
менників, художників, композиторів, винаходи та відкриття, які перетворюють життя 
людини і людства в найрізноманітніших напрямках; 

- другий рівень творчості стосується продукту, який є новим для досить великого 
кола людей, скажімо, для певної країни світу; 

- третій рівень характеризує новизну творчого продукту для значно меншого, обме 
женого кола людей. Найочевиднішим прикладом творчості цього рівня є раціоналізаторсь 
ка пропозиція, що реалізується в межах якогось підрозділу підприємства; 

- четвертий рівень стосується творчості, новизна продукту якої є суб'єктивною, 
відносною, значущою тільки для самої людини, що творить. Однак такий обмежений об 
сяг цього рівня творчості не заважає йому бути одним з найважливіших, початковим ета 
пом в оволодінні вищими рівнями творчості. 

Звісно, критерій новизни і оригінальності не є єдиним для визначення творчості. 
Оскільки творчість - це вид людської діяльності, то деякі науковці наголошують на мож-
ливості виявляти мету творчості (творчого завдання), а також об'єктивні (соціальні, ма-
теріальні) та суб'єктивні (особистісні якості, а саме знання, вміння, позитивна мотивація, 
творчі якості) передумови для творчості. Багато дискусій ведеться з приводу критеріїв 
соціальної і особистісної значущості та прогресивності творчості. Чи можна, наприклад, 
вважати творчою діяльністю ту, яка створює винаходи, спрямовані проти людства? 

На введенні критерію гуманності та прогресивності для визначення творчості напо-
лягають ті дослідники цієї проблеми, які вважають, що коли дані якості у процесі ство-
рення будь-чого відсутні, то слід говорити про антитворчість. Справжня творчість має 
сприяти розвиткові людської особистості, людської культури. Тому саме всебічний роз-
виток особистості до рівня індивідуальності і є критерієм творчого процесу. 
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Одним з найважливіших аспектів проблеми творчості є питання про природу твор-
чих здібностей людини, що, власно кажучи, і є метою даної статті. Чи є творчість надбан-
ням самої людини або вона дається йому від народження? Чи можна навчатися творчості? 
Що таке талант? Геніальність? Ці та багато інших аналогічних питань витікають з відповіді 
на принципове запитання про природу творчості. 

На думку багатьох фахівців, розвиток кожного окремо взятого індивіда визначається 
спочатку тими здібностями, які йому дані від природи. Під терміном "здібності" зви-
чайно розуміють не одне явище. Деякі філософи підкреслюють генетичний характер 
здібностей, інші - самовиховання особистістю у собі визначених здібностей. Але, звичайно, 
під цим терміном розуміється наступне: 

1) актуально-реалізоване вміння здійснювати дії-операції визначеного роду; 
2) абсолютну можливість засвоїти схеми дій, навчитися будувати свої дії згідно 

з ними; 
3) деяка схильність індивіда до тієї чи іншої сфери діяльності людини. 
Розглядаючи питання про здібності в ракурсі бажання зрозуміти, яким чином в од-

ному індивіді визначена здібність реалізується вільно, легко, "талановито", а в іншому 
-важко, "бездарно", під здібністю у даному випадку розуміється лише ступінь її реалізації 
будь-якими засобами. 

Історико-філософська ретроспектива зазначеної проблеми свідчить, що серед розмаїття 
поглядів на процес творчості можна виокремити два основні підходи. Згідно з першим, 
творчість - це діяльність, що спрямована на створення духовних і матеріальних ціннос-
тей. Суб'єкт цієї творчості - людина, суспільство, а внутрішня основа творчого процесу 
-активність, пізнання, психічні процеси (воля, інтелект, інтуїція). Інший підхід наголо-
шує на тотожності творчості та об'єктивного розвитку природи. Згідно з цим підходом 
природа творчості тлумачиться розширено, при цьому жива і нежива природа наділяються 
творчим потенціалом. Від загально-світоглядної орієнтації того чи іншого філософа напряму 
залежить його варіант відповіді на питання щодо можливості формування творчих умінь, 
творчого мислення, творчого стилю діяльності. Це питання залишається дискусійним, адже 
тут доводиться аналізувати певні протиріччя, так само, як і в класичному спорі про роль 
вродженого й набутого, роль наслідування та оточення. 

При аналізі цієї проблеми слід користуватися наступними положеннями: 
- творчість - це суб'єктивно значущий процес. Він буде творчим для того, хто робить 

щось уперше, й не буде творчим для того, хто робить це саме вдруге, втретє; 
- слід мати на увазі масштабність створюваних внаслідок творчого процесу продуктів: 

вони можуть бути творчими лише для самого суб'єкта-творця або для дуже вузького кола 
фахівців, а можуть бути і загальнолюдськими відкриттями чи винаходами, творами мис 
тецтва, що є унікальними для всіх часів; 

- треба враховувати той факт, що ми можемо говорити або про систематичну 
творчість, або про окремі випадки створення чогось нового. 

У всі часи існування людства воно переймалося проблемами природи здібностей, 
характеру здібностей (природний чи соціальний), воно зосереджувало увагу на тому, як 
стати талановитою людиною і т. ін. Виділяються декілька концепцій стосовно природи 
людських здібностей. 

Перша концепція розвитку і походження здібностей сягає своїми коренями аж у часи 
античності, а саме: до творчості Платона. Він вважав, що здібності обумовлені біологічно 
та їх прояв залежить від успадкованих характеристик. Навчання та виховання може лише 
змінити швидкість прояву здібностей, але вони завжди проявляються. 

Ще одна концепція пов'язує здібності з масою мозку. Мозок здорової людини важить 
1400 г, а в обдарованої він важить більше. Так, у Тургенева, наприклад, - 2012 г, у Байрона 
- 1800 г. Хоча у відомого хіміка Лібіха він важив 1360 г, а найважчий мозок (3000 г) був у 
розумово відсталої людини. Таким чином, емпірично було доведено неістинність цієї 
концепції [6]. 

Автор "френологічної" концепції - Франк Галь - запропонував навіть спеціальну га-
лузь знання, яка встановлювала залежність психічних особливостей людини від зовніш-
ньої форми черепа. Він вважав, що кора головного мозку складається із центрів, у кожному з 
яких локалізована певна здібність людини. Отже, ступінь здібностей людини знаходиться в 
прямо пропорційній залежності від величини відповідних частин мозку. Виділялися "бугри 
честі", "шишки пісенності" і т. ін. Пізніше було встановлено, що череп не повторює форму 
мозку. Звідси витікає сумнівність цієї концепції, її вважають антинауковою. 

Представник наступної концепції Френсіс Гальтон пояснював наслідування здібнос-
тей, виходячи з принципів еволюційної теорії Ч.Дарвіна. Він вважав, що здібності людини 
успадковуються, більш того, необхідно вивести расу обдарованих людей. Приклади для ілю-
страції цієї теорії досить вражаючі. Так, у сім'ї Бахів було 60 музикантів, 20 з них - знаме-
ниті. П'ять видатних людей Німеччини, а саме: Шіллер, Гельдерлін, Шеллінг, М.Планк 
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мали спільного предка Йогана Канта, який жив у XV столітті. Прабабуся Л.Толстого Ольга 
Трубецька та прабабуся О.Пушкіна Євдокія Трубецька - рідні сестри. Вірогідно, що про-
ілюстрований матеріал наштовхує на думку про деяку доцільність цієї теорії [6]. 

Остання концепція представлена такими видатними психологами, як Леонтьев А. П., 
Овчинніков О.В., Ю.Б.Гіппенрейтер, У.Ушбі. Суть її полягає в тому, що особливості пси-
хіки визначаються якістю виховання та навчання. Американський психолог У.Ушбі вва-
жає, що в кожної людини можна сформувати будь-які здібності, для цього мозок дитини 
не повинен відпочивати жодної хвилини. 

Звертаючись до філософської спадщини з приводу цієї проблеми, треба згадати і 
про досягнення Гегеля в розкритті цього питання. На його думку, від природи кожна 
людина отримує однаково... Розвине ця людина свої розумові здібності чи ні - зале-
жить вже не від природи. Це залежить від умов, в яких розвивається людина. Гегель 
надовго закріпив у класичній філософії погляд на людські здібності як на виключно 
суспільно-людський фактор. Індивідуум при цьому розглядається не як окрема осо-
бистість, а як "ансамбль" індивідуумів, діючих один на одного в ракурсі історичних 
подій, що розвиваються, еволюції культури і науки. У "Феноменології духа" Гегель 
розглядає перетворення просто "людини розумної" в "людину мислячу", в особистість 
саме як процес присвоєння індивідам всього багатства історично-розвиненої культури, 
як процес, який коротко повторює всю еволюцію людини і культури. Кожна людина, 
виходячи з цього, може, хто швидше, хто повільніше, хто легше, хто важче, засвоїти всі 
"здібності", розвинуті історією культури. 

Не дивно тому, що в принципі будь-яка людина, яка "вміє мислити", може досягти 
певних результатів, тобто фази таланту або навіть геніальності. Гегель з цього приводу 
відмічав: "...Відносно пізнання, ми бачимо, як те, що в більш ранні епохи займало зрілий 
ум людини, зведено до пізнання, вправ, і, навіть, ігор юнацького віку; і в педагогічних 
успіхах ми впізнаємо реалізовану як би в стислому огляді історії освіченості всього світу". 
Тому геніальні відкриття людства в минулому сьогодні навіть дітьми сприймаються як на 
диво звичайні істини. І формування істинних талантів, навіть геніїв, можливо лише тоді, 
коли людина, повторюючи в своєму розвитку процес духовного розвитку всього людства, не 
"зупиняється" ні на одній зі стадій цього духовного процесу. Таким чином, кожна людина 
універсальна, тому що містить "у собі" весь обсяг розвитку загальних здібностей. У чому ж 
тоді проблема? Гегель усвідомлює, що таких дійсно "універсальних" людей існують 
одиниці. Насправді весь цей розвиток у людині здійснюється фрагментарно. Тому 
відбувається процес, коли кожний окремий індивід, а значить і суспільство взагалі, "зас-
трягає" на якомусь окремому етапі розвитку культури. Тому, залишаючись на якомусь 
рівні становлення античної чи біблійної культури, людина неспроможна розуміти таких 
людей, хай навіть її сучасників, типу Наполеона, Канта, Моцарта. На питання: "Чому 
так відбувається?" Гегель відповідає, виходячи з існування як "зовнішніх умов", так і 
"внутрішніх обмежень", що накладені випадковою особливістю природи. 

Тому, на думку Гегеля, педагог не повинен шукати індивідуального підходу до кож-
ного свого учня, оскільки момент індивідуального заздалегідь визначений природою. Це і 
була основна помилка Гегеля у підході до проблеми здібностей. Послідовники Гегеля до-
водять, що індивідуальний підхід визначає становлення людини як особистості. Наприк-
лад, якщо взяти суспільство первісного періоду, то в кожному окремому індивіді існують 
якісь здібності (ми беремо до уваги і реалізовані, і нереалізовані, внаслідок того, що через 
монотонність життя первісного суспільства багато людських здібностей просто ще не могли 
розкритися). Цей окремий індивід залишає нащадків, залишаючи їм і свої здібності. У 
свою чергу ці нащадки залишають після себе дітей, передавши їм здібності не лише ті, які 
залишились від першого предка, а й свої набуті здібності. Таким чином, розвиваючи цей 
ланцюжок отримання здібностей шляхом передачі їх генетично за більше, ніж 3 млн років, 
кожна людина так чи інакше у своєму генофонді має весь набір здібностей, які існували 
колись у суспільстві. Таким чином, здібності треба розвивати. 

Розглядаючи питання про здібності людини, слід звернутися до творчості відо-
мого російського психолога Б.М.Теплова, який виділяв три ознаки поняття "здібності". 
По-перше, здібності - це індивідуально-психологічні особливості, що відрізняють одну 
людину від іншої. По-друге, тільки ті особливості, які мають відношення до успіш-
ності виконання діяльності або декількох діяльностей. По-третє, здібності не повинні 
зводитися до знання, навичок, умінь, які вже вироблені у людини, хоча вони і обу-
мовлюють якість і швидкість їх придбання. 

У психології частіше за все зустрічається наступна класифікація розвитку 
здібностей: здібності, обдарованість, талант, геніальність. Для розвитку здібності 
повинні бути наявними певні підстави, а саме - задатки. Під задатками розуміють 
анатомо-фізіологічні особливості нервової системи, що складають природну основу 
розвитку здібностей (наприклад, в якості вроджених задатків можуть бути особли- 
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вості розвитку різних аналізаторів. Так, тонко організований слуховий аналізатор 
може сприяти розвиткові музичного слуху). 

Обдарованість - це своєрідне поєднання здібностей, яке забезпечує людині мож-
ливість виконання будь-якої діяльності. Від обдарованості залежить не успішне виконання 
діяльності, а лише можливість такого виконання. 

Важливий рівень розвитку здібностей особистості - майстерність, тобто досконалість у 
конкретному виді діяльності. Майстерність у будь-якій професії передбачає психологічну 
готовність до творчих рішень проблем. Іноді майстерність переростає в талант - дуже 
високий рівень розвитку спеціальних здібностей. Талант - це певне сполучення здібнос-
тей, їх сукупність. 

Геніальність - це досягнення людини, які складають цілу епоху в житті суспільства, 
геніїв дуже мало. Доктор біологічних наук А.В.Сергеєв наводить з цього приводу такий 
приклад. Велику групу молоді піддали попередньому обстеженню. Жоден із залучених до 
експерименту ніколи не мав поетичного дару, не володів ніякими здібностями в галузі 
образотворчого мистецтва. Потім групу розподілили на дві частини. Одним під гіпнозом 
навіювали, що вони великі поети, іншим - що вони великі художники. Результати були 
вражаючими. Багато випробувачів створювали художні твори, які навіть не соромно було 
показувати людям. Але гіпноз, безумовно, не додає людям таланту. Та цим прикладом 
хіба що не доводиться, що потенціал мозку людини значно більший, ніж ми його уявляємо. 
Сергеев у своїй монографії "Стати генієм" доводить, що безперервним серйозним 
тре-нуванням мозку, розумовою діяльністю можна досягти значних висот [5]. 

Заглиблюючись у проблему творчості, ми зустрічаємося з поняттям "особистість". 
Кожна творча людина є особистістю. Кожна людина, геніальна чи просто талановита, теж є 
особистістю. З цього ми робимо висновок, що будь-який геній, творець на початковому 
етапі повинен стати особистістю, а вже потім реалізовувати себе далі. 

Розглядаючи проблему особистості, неможливо не підкреслити досягнення Гегеля 
та його послідовника Маркса у розумінні поняття "особистість". Особистість у філо-
софському розумінні - унікальне, тобто одиничне. Одиничне - це те неповторне, існу-
юче само в даній точці простору і часу, і тому відрізняється від будь-якого іншого існу-
ючого одиничного. Одиничне, таким чином, по суті стільки ж безмежне внутрішньо, як 
простір і час. Тому розкриття одиничного пов'язується з цілою низкою проблем, 
викликаних головним чином тісним зв'язком кожного одиничного з іншим одинич-
ним, які утворюють безмежний всесвіт у цілому. З іншого боку людську особистість, 
пов'язуючи лише з поняттям "одиничне", позбавляють її суті. 

Проблема особистості в даному випадку торкається питань загального та одинично-
го. Загальне - це не те однакове, що існує у кожній окремо взятій категорії, а саме те ціле, 
що складається з одиничного, особливого. 

На думку Маркса, особистість тому виникає, що взаємодіє з іншими особистостями. 
Лише навчившись відноситись до будь-кого, як до "людини", "особистості", можливо пе-
ренести це відношення і на себе. Маркс пише: "Людина народилась без дзеркала в руках", 
підкреслюючи свою думку про те, що це "дзеркало" людина зустріне в іншій особі, лише 
таким чином побачивши себе. 

Дійсна особистість, на думку Е.В. Ільєнкова, тим суттєвіша, чим повніше та глибше 
представлене в ній колективно-загальне, а не особисто-індивідуальне. Особистість 
проявляється в умінні робити все те, що роблять і інші, але краще всіх (хай навіть в 
якій-небудь окремій галузі), даючи всім новий еталон роботи. Тому особистість і виникає 
та існує лише завдяки творчій активності, саме тому і ставлять між творчістю та 
особистістю знак тотожності. 

Резвицький підкреслював, що людський індивід стає особистістю лише на соціаль-
ному рівні. В цьому різниця між людиною і особистістю. "Поняття "особистість" вказує 
на властивість людини, а людина є носій цієї властивості... Властивість бути осо-
бистістю притаманна людині не як біологічній особі, а як соціальній істоті, тобто як 
суспільно-історичній людині". 

Гегель перший підкреслює необхідність розвитку такої здібності людини як самооцін-
ка. Згадуючи фіхтеанське "Я" і "Не-Я", які уживаються в одній людині так само, як і в 
будь-якій істині уживаються дві протилежності. Здатність "Я" оцінювати вчинки "Не-Я" 
(та навпаки) визначає здебільшого становлення людини як особистості. 

Будь-який творчий акт - це не результат абстрактної логічної операції, а сама спро-
можність людини за допомогою творчої фантазії побачити світ зовсім по-новому. Бо 
будь-яка людина, яка творить лише за допомогою фантазій може уявити собі кінцевий 
предмет, ідею, задум. Тобто, фантазуючи, людина здатна заглянути наперед. Саме у 
цьому проявляється дуже близька природа фантазії та інтуїції. Слід зауважити, що саме 
мис-леннєвий експеримент (спроможність уявити собі задум) передує практичному 
втіленню 
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ідеї в життя. В особи творчого рівня таланту або генія фантазія займає основне місце в 
житті. Можна навіть підкреслити, що фантазія - форма буття генія. 

Деякі філософи ототожнюють здібності з умінням мислити, що не є випадковим. 
Бо проблему наявності розуму у людини торкалися кожного разу, коли мова йшла про 
розвиток особистості. На думку Е.В. Ільєнкова, поняття "уміння мислити" та "розум" 
мають однаковий зміст. І це "вміння" Ільєнков відносить майже до найголовнішої 
здібності, яка може існувати в людині. Розум - не дар природи, а саме уміння, яке 
кожна людина може виховувати в собі сама. Розум - це не сукупність відомостей "сама по 
собі", це здібність вміти цими відомостями розпоряджатися. Якщо розум - це не дар 
природи, то звідки ж він береться? В загальному вигляді завжди виводиться одна й та ж 
формула: "Праця перетворює людину в особистість". 

Але не просто праця, а праця усвідомлена. Потреба світу в усвідомленій праці - це не 
результат вимоги організму окремо взятого індивіда, а вимога "організму людського". 
Людське суспільство неможливо відокремити від праці, завдяки якій воно може виступати 
реальною силою по розбудові цього світу. Людська творчість реалізується у світі культури, 
яка виступає окремо взятою формою праці. Тому ототожнювати наступні формулювання 
можна не замислюючись. "Праця є спосіб самоствердження" = "Творчість є спосіб 
самоутвердження людини". Культура, як форма творчої праці, розглядається не як сис-
тема ідей, творів, речей, а як можливість наступного розвитку цих речей, ідей. Творчість 
неможлива поза культурою, як культура - поза творчістю. Тому всіма філософами, 
істо-риками , письменниками та іншими науковцями підкреслюється роль 
історично-культурної спадщини в процесі виховання особистості. Причому, коли мова 
йде про творчість, культуру, як про одні з основних видів діяльності людини, тут не 
мається на увазі лише реалізація творчості в літературі, музиці, живопису. Мова йде і про 
ті види діяльності, творча основа яких менш кидається у вічі, наприклад, наукова або 
технічна творчість. 

Але, насамперед, творча активність людини реалізується саме як мисленнєва 
діяльність. Свого часу у філософській літературі зросла увага до проблеми творчого мис-
лення на підставі діалогу. Зокрема, B.C. Біблер у книзі "Мислення і творчість" звертається 
до питання про вирішальну роль логіки діалогу у розвитку творчого мислення, особливо у 
розвитку теоретичної творчості. Кожна людина в тій мірі, в якій вона мислить творчо, 
здійснює своє мислення у внутрішньому, мисленнєвому діалозі з самим собою, і цей 
діалог подумки протікає як зіткнення радикально різних логік мислення. 

На діалогічності мислення свого часу акцентували свою увагу представники 
німецької філософії, а саме: Кант, Гегель, Фейербах. Зокрема, Л. Фейербах вважає, 
що "діалектика не є умоглядний монолог, але умоглядний діалог з досвідом. Мисли-
тель лише постільки діалектик, поскільки він - противник самого себе. Мати сумніви у 
самому собі - найвище мистецтво й сила... Істина полягає лише у поєднанні "я" з "ти". 
Аналогічну думку висловив І. Кант: "Мислити... значить розмовляти з самим собою... 
Значить внутрішньо чути себе самого". 

Проблема діалогічності мислення перетікає в проблему внутрішнього мовлення лю-
дини, як підстави творчого процесу. Саме цей ракурс проблеми висвітлюється в роботі Л .С. 
Виготського "Мислення і мовлення", основні ідеї якої можна звести до наступних тез: 

1. Формування внутрішнього мовлення - феномен інтеріоризації соціальних відно 
син та зв'язків, стихія внутрішньої соціальності людини. 

2. Внутрішнє мовлення - це змістова його сторона: "вона не служить вираженням 
готової думки. Думка, перетворюючись у мовлення, перебудовується і видозмінюється... 
Протилежно спрямовані процеси розвитку смислової та звукової сторони мовлення утво 
рюють справжню єдність саме в силу своєї протилежності направленості". 

3. "Внутрішнє мовлення є мовлення для себе. Зовнішнє мовлення є мовлення для 
інших". Внутрішнє мовлення - це рух смислу, мовленнєва стихія формування нової дум 
ки, внутрішнє мовлення - мовлення, звернене до себе, форма внутрішнього діалогу [7]. 

Внутрішнє мовлення може бути представлене як діалог тих культурно-історичних 
образів мислення, які інтеріоризовані у різних голосах власного "я" і суперечка яких ви-
ступає як форма покладання творчості нових культурних феноменів (законів, ідей, творів 
мистецтва). Згідно з розумінням мислення Гегеля і Виготського слід зауважити, що фор-
мою руху творчої думки є саме поняття (як цілісність), всередині якого і перетворенням 
якого звершуються всі подальші метаморфози. 

Поняття - не "цеглинка" думки, а її будівля, її тотальність. Щоб усвідомити творчий 
рух думки (мовлення, звернене до самого себе) в тексті, наприклад, теоретичних робіт, 
необхідно представити теорію як "поняття", книгу як "поняття", філософську систему як 
"поняття". У філософії все мислення окремої епохи замикається на собі, мислитель 
прагне реалізувати в логіці її властивість оновлювати власні начала, але тим самим 
здійснює вихід за межі наявної логіки і у змісті поняття - діалог різних логік, різномані- 
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тних визначень того, що є логіка. В поняттях згортається величезний, багатовіковий потік 
мислення, формується ніби одне мегапоняття. Поняттям виступає вся логіка як одне ціле. 

В останні роки стали помітними спроби віднайти способи й методи активізації, 
стимулювання творчого пошуку. Методи пошуку нових творчих рішень поділяються 
на групові та індивідуальні. Серед групових слід відзначити "брейн-стермінг" Ф. 
Ос-борна (метод мозкового штурму), синектику (Дж. Гордон), для якої важливим є 
вміння емпатичного втілення у неживі предмети, творчу дискусію. Принципову роль у 
групових методах пошуку нових технічних рішень відіграє соціально-психологічний 
аспект організації творчої групи, комплектування керівної ланки, стиль лідерства, 
підтримка комфортного спілкування у групі. 

Серед індивідуальних або комбінованих методів (тобто таких, які можуть вико-
ристовуватися як однією людиною, так і групою) можна відшукати узагальнений ев-
ристичний метод О.М. Половинкіна, метод гірлянд асоціацій або метафор, розробле-
ний відомим винахідником Г.Я. Бушем, його ж метод семикратного пошуку, а також 
метод "морфологічного аналізу" (Ф. Цвінкі), функціонально-вартісний аналіз, метод 
фональних об'єктів (Ф. Кунце) та ін. Але найцікавішим та найдоцільнішим є точка 
зору В.О. Моляко, згідно з якою йдеться про навчання не тільки прийомам, способам, 
методам, а в першу чергу - стратегіям. 

Стратегія є системним утворенням, в яке входять установки на виконання певним 
чином спрямованого пошуку та уміння розв'язувати конкретні завдання (тактики). 

Створену систему, яка водночас має діагностичну і тренувальну спрямованість, 
називають КАРУС (абревіатура від слів Комбінування - Аналогізування - 
Реконстру-ювання - Універсальний підхід - Ситуативна поведінка) (спроби 
розв'язувати завдання як заманеться). 

Методи активізації в системі КАРУС ураховують особливості творчої мисленнєвої 
діяльності людини, тому вони досить ефективні й особливо поширені в наукових та при-
кладних розробках з технічної творчості, які ведуться в Україні. 

Не можна не згадувати й відому систему ТРВЗ (теорія розв'язування винахідниць-
ких задач) Г. Альтшулера. Ця система базується на філософській ідеї визначення і пере-
борення суперечності у винахідницькій задачі. І ще, на закінчення, не можна ототожню-
вати поняття «творча особистість» та «інтелектуальна особистість». Пікассо свого часу 
казав: "Я не шукаю, я знаходжу". В цьому певно і криється відмінність між інтелектуалом 
і творчою особою, бо ще Геракліт казав: "Багатознайство розуму не навчає". На жаль, 
сучасна школа формує в кращому випадку інтелектуала, а не творчу особистість [4]. 

Творчість, як вид діяльності, має величезне значення для людини, бо саме через 
творчість вона реалізує себе. Творчий акт вириває людину з рабського примусового стану і 
підіймає до розуміння свого буття. Творчість - прояснення світу і його перетворення, 
одухотворення. Творчий акт є продовженням справи творця, а творчість геніальна сама за 
своєю суттю і природою. Скрізь, де ціль діяльності породжується із глибини людського 
духу, має місце творчість. Людина, яка хоче бути особистістю, повинна творити і вкладати 
в свою працю хоча б мінімальний момент творчості. Творчість вписується у межі не лише 
духовного життя людини, вона насичує будь-які сфери людської діяльності людини. Вона 
нерозривно пов'язана з історією людства, з цивілізацією, завжди відображаючи стан 
людства на тому чи іншому історичному етапі. "Література - це дзеркало суспільства". А 
можна сказати і так: "Творчість - це дзеркало суспільства". 

Підводячи підсумки сказаному, слід зазначити, що творчі здібності людини мають 
біосоціальну природу. Біологічна спадковість, з одного боку, має велике значення для 
розвитку здібностей, оскільки особливості анатомо-фізіологічної побудови нервової си-
стеми людини значною мірою обумовлюють її задатки. З іншого боку, самі по собі задатки 
не означають, що в людини розів'ються відповідні здібності. Розвиток здібностей за-
лежить від сукупності соціальних умов, до яких можна віднести особливості виховання, 
потребу суспільства в тій чи іншій діяльності (звідси і проблема нереалізованої осо-
бистості), особливості системи освіти. І, навіть, якщо взяти будь-якого генія, то ми по-
бачимо, що найчастіше спочатку це просто обдарована людина, а стадії геніальності вона 
досягає тільки після титанічної праці. 

ЛІТЕРАТУРА 
1. Швирев B.C. О деятельностном подходе к истолкованию "феномена человека" (попытка современ- 

ной оценки) // Вопросы философии. - 2001. - № 2. 
2. Рибалка В.В. Психологія розвитку творчої особистості - навчальний посібник для студентів вузів 

(АПН України).-- К., 1996. 

74 



3. Бургін М.С. Інтелектуальні складові творчої діяльності. - К., 1998. 
4. Моляко В. А. Стратегия решения новых задач в процессе творческой деятельности // Психологичес- 

кий журнал.-- Т.16. - № 1. --1995. 
5. Сергеев А.В. Стать гением.- М., 1982. 
6. Психология творчества: общая, диференциальная, прикладная - Под ред. Я.А.Пономарева - М., 

1990. 
7. Буш Г.Я. Диалогика и творчество. - Рига, 1995. 

ЗАБЛОЦЬКИЙ В.П. 

АДАПТИВНИЙ КОМУНІТАРИЗМ - 
СТРАТЕГІЯ ДЕМОКРАТИЧНОЇ УЧАСТІ 

Ціннісні виміри кризового суспільства. Серед усього розмаїття соціальних дослід-
жень найбільшою складністю (але й - актуальністю!) відрізняються ті, що пов'язані із 
людською суб'єктивністю, дослідженнями свідомості і мотивацій, ідейних переконань і 
ціннісних структур. Багато феноменів такого рівня відноситься до ментального плану осо-
бистості, - тобто вони вирішальним чином впливають на людську поведінку, але не завжди 
чітко усвідомлюються, не завжди (або звичайно не) піддаються логічній інтерпретації. 
Отже, багато чинників, що визначають соціальні процеси, містяться саме у духовній 
ба-гатомірності, у ідеолого-ментальних глибинах індивідуальної і колективної 
свідомості. 

Попри усі складнощі, що неминуче виникають під час дослідження таких духовних 
явищ, отриманий матеріал дає змогу передбачати вектори і орієнтири людських вчинків, 
цілеспрямовано і дієво впливати на суспільство, на ті чи інші соціальні групи і верстви - із 
врахуванням специфічних духовних субкультур, притаманних спільнотам. 

Стан соціальних настроїв і їхнє емоційно-чуттєве забарвлення, ціннісні уявлення, 
сподівання і мрії - усе це конче необхідно знати для вироблення ефективних 
антикризо-вих соціальних технологій. Якщо вбачати призначення філософії у тому, щоб 
осмислювати і допомагати подолати кризові, екстремальні перетини (а їх суспільство, 
особливо наше, переживає дуже багато), то для виконання цієї місії (а її усвідомлювали ще, 
здається, античні філософи) філософія мусить бути не тільки "добою, схопленою у думці", 
але й відгуком на настрої доби, відображенням і аналізом психоландшафту доби. 

Саме це спонукало автора протягом кількох років разом із іншими експертами Агент-
ства регіонального розвитку "Донбас" (неурядова організація) займатися діагностикою і 
аналізом процесів, що відбуваються у свідомості громадян Донецького регіону, зокрема 
їхніх ціннісних орієнтацій і вподобань. Органічною змістовною складовою цього дослід-
ження, зокрема, стало вивчення соціальної історії сім'ї, тих процесів, у яких уособлюється 
збереження і передача (трансляція) соціального досвіду поколінь населення Донбасу. 
Важливим джерелом у роботі були матеріали різноманітних соціологічних досліджень, які 
здійснювало і продовжує здійснювати Агентство, а також, власні дослідження автора: 
інтерв'ю, аналіз сімейної генеалогії, документів, іконографічних матеріалів. 

За матеріалами цих досліджень автором було надруковано (разом із К.Іващенко) 
монографію [1]. 

Отримані висновки, як нам здається, мають значення для глибшого розуміння фе-
номену кризового суспільства як такого, "екстремальної людини" як особливого типу осо-
бистості, безсиллям якої живиться криза. 

Що властиве для такого типу особистості? Це, якщо казати узагальнено: існування 
"сам на сам" із непередбачуваністю, злиденністю, невизначеністю - але в тому числі із 
принципово новими можливостями, із "плідною дисгармонією" зрушень. З іншого боку, 
дослідження допомагає збагнути особливості перебігу кризи саме у Донбасі - 
старопро-мисловому регіоні (із відповідними самобутніми характеристиками 
індустріальної, муль-тикультурної і інтернаціональної ментальності), підкреслити 
актуальність тих програм соціальної адаптації і громадянської самоорганізації, які реалізує 
як Агентство, так і низка інших неурядових організацій області. 

Криза у суспільно-політичному житті веде до незворотної руйнації тих структур мен-
тальності, які існували раніше і були мотиваційним чинником ("керівництвом до дії"), 
ціннісною санкцією існування людини у тому минулому, яке пішло назавжди. У сучас-
них умовах відбувається процес, який можна назвати примусовою (тобто такою, що зу-
мовлена об'єктивними невідпорними обставинами життя) адаптацією населення до но-
вих соціальних і політичних реалій. 

Виникає специфічна кризова ментальність, яка відображує дезінтегровану, приго-
ломшену і депресовану масову свідомість. Соціальний інтелект вражених кризовим існу-
ванням людей замикається на собі, він підсвідомо уникає відкритості назовні - до незро-
зумілої і жахаючої безодні непередбачуваного майбутнього. 
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Виникає певна "комунікативна пастка" - кризова "екстремальна людина" випадає з 
кола повноцінної комунікації, дистанціюється від суспільства, вкорінюється у колі (се-
редовищі) собі подібних, де відтворюються виключно (майже без винятку) стресово-кри-
зові способи реакції на ситуацію. Розривається мережа звичних ідентичностей, відбувається 
атомізація - одинока людина стає чинником і уособленням дезінтеграції спільноти. 
Людина відчуває зневіру у багатьох життєвих цінностях вчорашнього дня, і сам процес 
цієї втрати ледь не найсильніший чинник кризи. 

Територіальна спільнота за поточних умов перетворюється на ізольовану, виокрем-
лену з соціального контексту і надану саму собі (але не самодостатню) субкультуру катас-
трофи. Цінності її негатизовані, вони уособлюють відчуження від усього, що асоціюється з 
нормою, усталеним і передбачуваним існуванням. 

Криза "резонує" в людині і відтворює сама себе. Як писав ще стародавній 
Хаму-рапі у своїх славнозвісних "Законах": "Подивишся ззовні - немовби людина 
людиною, а усередині - руїни, що димляться..." Ментальність кризи з вражаючо типовою 
силою і повнотою виражена у духовних настроях і установках враженої перманентним 
ланцюгом негараздів маргіналізованої більшості населення шахтарських містечок і 
селищ, а також інших населених пунктів, що виникали навколо монопідприємств. 
Спотворений однобічністю попереднього розвитку (точніше, однобічністю залежності) 
спосіб існування вироджується сьогодні у повну безпорадність і розпач мешканців. 
Більше половини їх незадоволені своїм сьогоднішнім існуванням (тоді як задоволених - 
близько 15%). Вони утворюють середовище напруженості - ті, хто кожного дня 
зустрічається і спілкується з тими, хто також бідує і не бачить нічого попереду. 

Напруженість і депресія однаково вражають різні верстви і вікові групи: в них 
репрезентовані і безробітні, і одинокі матері, і багатодітні сім'ї, і непрацюючі пенсіо-
нери, і молодь у віці від 16 до 25 років. Нестача засобів для існування, постійний брак 
коштів і недоїдання, неспроможність придбати необхідний одяг і взуття - усе це 
по-єднується із загостреним відчуттям існування у забруднено-небезпечному, 
спотворе-но-антилюдському екологічному середовищі. Навіть за умов, коли людина 
володіє тими чи іншими додатковими вміннями і кваліфікаціями, вона внаслідок 
депресії і перма-нентного прихованого розпачу не має стійких мотивацій актуалізувати 
свій потенціал - треба працювати заради чогось більшого, ніж просто миттєвість 
сьогодення. Ціннісний вакуум "втягує у себе", знецінює людські сили. 

Можна сказати, що сформувалася і відтворює себе певна злоякісна "екологія кри-
зи", що репрезентує себе загострено хворобливим відчуттям того, що ані навколо тебе, 
ані всередині тебе нема нічого здорового, перспективного, на чому можуть ґрунтува-
тися надії, у чому можна вважати запоруку позитивних змін. Процеси, які відбува-
ються у масовій свідомості, здебільшого репрезентовані потоком вражень, переживань і 
малоосмислених станів, нестійкістю, лабільністю, малоприхованою роздратованістю 
від того, що люди не можуть (не вміють, не вчаться вміти) впливати на процеси, що 
вирішальним чином визначають їхнє життя. 

Головний висновок - хворобливо поглиблена переконаність у тотальному занепаді і 
неможливості змінити стан речей має своєю основою не що інше, як відсутність наочних, 
усвідомлюваних альтернатив тому існуванню, тому усталеному кризовому буттю, яке 
визначилося останніми роками. Це проявляє себе у явищі так званого "презентизму" 
-намаганні існувати сьогоднішнім днем, не задумуючись про майбутнє, не ставлячи перед 
собою якихось віддалених цілей. Презентизм - відверто песимістичний спосіб сприйняття 
майбутнього (ледь не заперечення його) і причина утопічної романтизації минулого. "Ліві" 
симпатії кризового електорату - це здебільшого не наслідок свідомого слідування комуні-
стичній доктрині, а саме прояв того, що сьогоднішнє для людей - "ніщо", а "щось" - тільки у 
минулому. "Футурофобія" (чекання від майбутнього тільки нових випробувань і страж-
дань) знецінює життя, робить його простим негідним "виживанням". 

Мертвляча дезадаптація підсилюється тим, що переважна більшість людей відтво-
рює у повсякденному житті стереотипи поведінки "вивченої безпорадності". Десятиліття-
ми радянську людину виховували у переконанні, що вона нічого не варта без колективу, 
без підприємства, без величі своєї "могутньої соціалістичної Вітчизни". Тепер ця пост-
радянська людина пересвідчується, що ніхто ззовні - ані держава, ані якісь інші 
надосо-бові утворення не рятують, не дають надії. І головне - у самій собі "екстремальна 
людина" не вбачає ані значущості, ані спроможності подолати плин обставин. 

Виходячи з усього вищевикладеного, можна констатувати, що ідейно-психологічні 
аспекти антикризових стратегій є не чимось другорядним, а стрижньовим, вирішальним 
напрямком, на якому тільки й можуть відбуватися якісь позитивні зміни. 

Більш того, поки відповідні зміни у свідомості і настроях мешканців регіону не відбу-
дуться, не можна по-справжньому вести й розмову про вкорінення реформаторського курсу, 
про його сприйняття і підтримку народом. Необхідні відповідна концептуальна роз- 
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робка і послідовне розповсюдження ідеології подолання кризи - як необхідної складової і 
передумови усіх антикризових заходів (бажано - цілісної антикризової стратегії). Осно-
вою такої ідеології перш за все повинна стати реабілітація людини у власних очах, відтво-
рення у її свідомості розуміння того, що вона сама (своїми власними силами, разом із ро-
дичами, сусідами) спроможна вистояти, видужати, нормально і гідно існувати. 

Саме цей вектор повинен вважатися керівним у соціальній політиці як системі 
соціальних технологій, які змінюють суспільство і забезпечують його усталений роз-
виток. "Допомоги" в традиційному розумінні потребують тільки вразливі верстви, що 
неспроможні дбати про себе: інваліди, хворі, діти, люди похилого віку. По відношенню 
до усіх інших "допомога" повинна проявлятися у цілеспрямованому стимулюванні 
громадянської самоорганізації, подоланні апатії і зневіри, руйнуванні комплексів 
мен-шовартості і неповноцінності - своєрідного "кризового мазохізму", коли пасивне 
перенесення страждання інтерпретуються як чеснота, достоїнство - без найменших спроб 
подолати замкнене коло новітньої Руїни... 

До речі, підсумки дослідження цінностей сім'ї наочно свідчать про те, що цей соціаль-
ний інститут зберігає своє значення і непересічний авторитет як для старшого покоління, 
так і в очах молоді. Сімейна солідарність, взаємність, почуття обов'язку і родинного 
етосу - усе це допомагає долати негаразди, усе це великою мірою допомагає зберегти 
сенсо-життєві цінності, однією з яких, безперечно, є і власне сім'я як така. Немає 
сумнів в, що стимулювання становлення сусідських общин (громад) в межах кризових 
поселень має перспективу, бо сприяє розширенню асоціативної взаємності (на зразок 
сімейної) як позитивного типу комунікації. 

Відтворення живої тканини соціальності, "регенерація" гідності пересічного 
гро-мадянина (саме як Громадянина!) і віри його у себе, постійне живлення 
повноцінної комунікації, стимулювання ініціативи і демонстрація альтернативних 
можливостей - ось цінності, слідування яким може вважатися рятівним (ми свідомо 
обминаємо аспекти релігійності людей, але не заперечуємо адаптивні потенції 
релігійної віри і значення впливу Віри як такої, у тому числі і позарелігійної). Суттєве 
значення має те, що вказані серцевинні соціальні цінності піддаються 
прагматизованому перекладу на мову конкретних дій, алгоритмів соціальних програм і 
технологій. Саме тому дослідження цінностей треба вважати кроком до їхнього 
відтворення, а на цій основі - до нормалізації життя, до гідного існування кожного. 

В цілому ж можна констатувати, що кризова транзиція спричинила катастрофі-
чну маргіналізацію і соціальну поляризацію, - причому у соціальній свідомості ці 
ка-таклізми не сприймаються ані як необхідні, ані як виправдані, - події останніх 
деся-ти-п'ятнадцяти років тлумачаться людьми як "знущання" і тотальна "омана", як 
штучно спричинена криза, яка ставила на меті (як завжди) одне - збагачення купки 
можновладців за рахунок усіх інших. 

Зрозуміло, що в такій ситуації катастрофізм свідомості (характерна риса ідеологи 
покинутості) універсалізує негативізм буття і сприймає геть усе навколо виключно у 
чорних кольорах і барвах, - звідси відсторонено-негативне ставлення до усіх нових ре-
алій і, зокрема, зневажливо-пейоративне ставлення до самого слова "демократія", яке ви-
ступає уособленням усіх взагалі негараздів і випробувань. 

Об'єднуюча роль стратегієтворення. Автор цих рядків не має підстав і бажання 
ставити під сумнів багаторазово проголошені (як у регіоні, так і в державі в цілому) 
показники соціально-економічної стабілізації і зростання - але усі ці здобутки не 
впливають на жалюгідне становище і мертвлячо депресивний настрій більшості - одвічних 
"аутсайдерів" новоствореного "андекласу". 

Ця приголомшена "транзиціями" і "реформами" маргіналізована маса відсторонена 
від скільки-небудь свідомого соціального життя навіть тоді, коли йдеться про питання ви-
живання, про саме фізичне існування. Так, можна вважати наших люмпенізованих зем-
ляків "шариковими" (як висловився на одному з "круглих столів" один з місцевих голів), 
-але навіть міркування прагматичної політики вимагають розширити соціальну базу демок-
ратичної політики, зменшити критичну масу апатичного загалу, - шляхи для цього в прин-
ципі є. Останнім часом на Донеччині помітно активізувалася робота - за участі громадсь-
кості, яка ставить на меті розробку концептуальних засад і практичне впровадження дієвих і 
практично орієнтованих (реалістичних) стратегій розвитку територій Донецької області 
[2]. "Гіпер-завданням" усієї такої роботи, на наш погляд, якраз і є максимальне сприяння 
створенню плідного середовища, у якому могли б виникати, плюрально співіснувати, 
співставлятися і оцінюватися компетентною громадськістю різноманітні — і, звичайно, кон-
куруючі - проекти стратегій місцевого розвитку. 

Хочу підкреслити, що процес вироблення місцевих стратегій розвитку є 
(при-наймі, повинен бути!) важливим засобом консолідації громадськості, формою 
вироб- 
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лення дієвої і впливової громадянської думки, об'єднанням громадян навколо найбільш 
актуальних і гострих проблем, пов'язаних із сьогоденням і майбутнім власної тери-
торії - рідного міста, селища, села. 

Саме тому - з урахуванням виключно важливого потенціалу демократизації - треба 
розглядати процеси вироблення місцевих стратегій не як "дрібні" і "другорядні" аспекти, 
а як такі, що несуть в собі справді реальні перетворення, спроможні живляче вплинути на 
вражене кризою соціальне життя, інспірувати (надихнути) природну соціальність і 
викликати конструктивну комунікацію між громадянами. 

Сьогодні можна побачити безліч наукових праць і політичних декларацій, де 
йдеться про необхідність і бажаність розвитку "структур громадянського суспіль-
ства", бракує тільки практично прийнятних технологій "кристалізації" і подальшого 
розвитку життєспроможних елементів (осередків) громадянського суспільства, 
знаходження тих процедур, через посередництво яких можна було б ширше залучати 
громадян до "розбудови" живої соціальності (не треба доводити, що саме активний 
громадянин - першопочаткова величина громадянського суспільства, усе інше є 
"чинниками", "тлом", "аспектами"). 

Ось чому слід вважати, що існують ще не використані (і не усвідомлені ще належ-
ним чином) ресурси дієвої демократичної участі людей у вирішенні нагальних справ свого 
(саме свого!) життя, зростання взаємної довіри між людьми, налагодження не фіктивної, 
а реальної консолідації, згоди. 

Як надихнути життям громадянськість? Демократія швидко пройшла шлях фор-
мування різноманітних структур і інституцій, коли йшлося про прийняття здебільшого 
формальних правових актів, які утворювали віртуальне середовище формальної де-
мократії (проголошення суверенітету, прийняття Акту про незалежність, прийняття Кон-
ституції тощо). Весь цей час участь громадян у житті суспільства і держави здебільшого 
обмежується періодичним голосуванням на виборах різного рівня, пересічний виборець 
багато разів мав змогу пересвідчитися, що від його волевиявлення мало що змінюється - 
чи голосує він за "вчорашніх" (так званих "комуністів"), чи віддає перевагу 
"сьо-годнішнім" ("есдекам" чи "лібералам"). Причому реальний рівень участі виборців у 
виборах, м'яко кажучи, не зростає, усе це свідчить про кризу поверхової, імітативної, 
"експортної" демократії, покликаної здебільшого "обладнати" державу усіма 
інституціями "цивілізованої демократії". Втім, загальне падіння активності виборців 
фіксується скрізь у світі, в тому числі і у стабільних демократіях. 

Але у більшості розвинених демократій громадянська участь не обмежується фіктив-
ними карнавалами виборів - громадяни залучені до багатоманітних мереж соціальної взає-
модії, до різноманітних общин-ком'юніті (базисних спільнот, у яких людина безпосеред-
ньо перебуває, у діяльності яких бере безпосередню участь), через посередництво яких 
громадянин реалізує свої докорінні інтереси. Така базисна демократія - на повсякденно-
му ("grass roots") рівні - не потребує реклами і пропаганди. Вона доводить свою не-
обхідність і ефективність, свою раціональність і непересічну корисність простим функці-
онуванням, гнучким оперативним реагуванням на зміну настроїв і коливання інтересів 
людей. При цьому громадянин не чекає, коли хтось десь в анонімних бюрократичних 
структурах належним чином сприйме і реалізує його, пересічного громадянина, інтерес 
-через структури безпосередньої демократії, через місцеві общини-ком'юніті громадяни 
залучаються до дієвого рішення власних проблем. 

Такі форми живого залучення громадян до рішення власних проблем стають особливо 
актуальними в умовах сучасної України, в умовах сучасного розвитку Донецької області. 
"Адміністративна" демократія вже практично вичерпала свій ресурс, вже використані усі 
традиційні заходи і методи, із допомогою яких можна було позначити якусь активність, із 
допомогою яких можна було досягати якихось результатів. Але такий шлях 
"імітативної", адміністративної демократії фактично не змінив (і не міг, звісно, змінити) 
на краще становище переважної більшості населення, особливо в межах "депресивних 
територій" (зокрема, в селищах, розташованих навколо закритих шахт або шахт, які най-
ближчим часом будуть "реструктуризовані"). 

Сьогодні інтенсивний розвиток локальної демократії в усіх її формах - стратегічно 
важливий ресурс, із допомогою якого можна досягти прийнятного рівня адаптації для 
людей, які відсторонено-ворожо сприймають зміни, які здебільшого незворотно руйну-
ють звичний круговорот життя, позбавляють найменшої передбачуваності і стабільності 
-люди не бачать себе у швидкоплинному ритмі змін і трансформацій, люди не бачать для 
себе майбутнього, обмежуючи обрій свого буття амбразурним "сьогодні" і "зараз" (фено-
мен так званого "презентизму", коли історична пам'ять вражена амнезією, а майбутнє 
лякає, жахає, відштовхує, бо несе з собою небуття...). 
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Апокаліптичність ситуації підсилюється через незграбність багатьох акцій, запровад-
жуваних в процесі перетворень (навіть тоді, коли нагальна необхідність перетворень 
не ставиться під сумнів). Скажімо, на початку процесу реструктуризації не були ви-
нятком випадки, коли шахти закривали, не провівши навіть якихось формальних 
зборів із трудовим колективом або мешканцями селищ, розташованих навколо 
"рест-руктуризовавних" шахт. Неважко припустити (а проведені під егідою Агентства 
регіонального розвитку "Донбас" соціологічні дослідження підтверджують це), що 
підозріло-відсторонене (якщо не відверто вороже) ставлення до змін небезпідставно 
зростало внаслідок такого обурливого нехтування думкою шахтарів і членів їх сімей. 
Мабуть, адміністрація вугледобувних підприємств і представники УДКР виходили з 
того, що краще поставити трудящих "перед фактом", ніж вести якісь "безплідні 
балачки". Фактично ж людям вкотре показали, що їхня думка стосовно подій (як, 
власне, і саме існування цих людей) нікого з керівників не хвилює. 

Свого часу Агентство регіонального розвитку "Донбас" провело низку "круглих 
столів" за тематикою, яка була відверто - але в доброму розумінні слова - 
"провока-тивного": "Закриття шахт: вироблення позитивного погляду на проблему". 
Виявилося, про більшість учасників (серед яких були присутні і шахтарі, і корінні 
мешканці "депресивних селищ") спроможні із знанням справи, "на рівні" 
обговорювати проблему, пропонувати і аргументувати ті чи інші рішення, пов'язані із 
перспективами розвитку території (вже без матінки-шахти). 

Інакше кажучи, навіть цей простий приклад показує, що пересічна людина вміє 
цінувати, коли з її думкою рахуються, коли її гідність і життєвий досвід беруться до 
уваги. Хоча нагадую, що "круглі столи" були різновидом громадських слухань - нія-
ких рішень стосовно перспектив тих чи інших конкретних підприємств учасники, 
звісно, не могли приймати. 

Можна констатувати, що у великої кількості (важко казати про "переважну 
більшість") ще не збайдужілих вкінець людей зберігається і легко (у відповідних умовах!) 
актуалізується громадянська потреба брати участь у справах спільноти, до якої він (або 
вона) належить, в обговоренні хоча б найближчих перспектив території - "малої батьків-
щини", на якій мешкають рідні і близькі. Важливо зауважити, що раніше для радянської 
людини головним середовищем і домінуючою формою соціального буття виступав тру-
довий колектив. За роки перебудови і десять років незалежності статус і роль трудових 
колективів різко зменшилася, якщо взагалі не була зведена нанівець. 

Якщо ж взяти безробітних, то для них взагалі обрій соціального буття фатально 
обертається ледь не зашморгом - такій людині ніде засвідчити свою значущість і не-
обхідність (попри усю важливість сім'ї, місце роботи, колектив для нашої людини -як 
для жінки, так і для чоловіка - продовжує залишатися свідомо, "знаково" значущою, 
цінимою інстанцією). Тому треба свідомо створювати ситуації, коли люди можуть в 
новому, нехай не зовсім звичному, колі комунікації (той же "круглий стіл", суспільні 
слухання, дебати тощо) висловлювати свою думку, оволодівати новим словником для 
усвідомлення своїх соціальних інтересів, вчитися слухати інших, критично оцінювати 
сценарії і точки зору. Досвід показує, що під час обговорення варіантів локальних 
стратегій розвитку є про що поговорити за одним столом і підприємцю, і вчительці, і 
чиновнику, і робітнику. Іноді, мабуть, вони вперше чують один одного за п'ять чи 
десять років, хоча і мешкають на одній вулиці десятки років... 

Фундаментальне значення у світлі усього викладеного вище має досвід - ще не 
дуже великий і не завжди безперечно успішний - розвитку різноманітних форм само-
організації і громадської (де "громада" - община) творчості. Скрізь, де знаходяться 
активісти, які надають імпульсу місцевій демократії, де громадяни знаходять сенс у 
створенні сусідських об'єднань, справи в цілому повертають на краще, люди в основ-
ному долають найбільш кричущі прояви депресії і зневіреності. Усе це принаймі 
свідчить, що для залучення людей до "регіональної творчості", до вироблення місце-
вих версій "регіональної мрії" - у вигляді місцевих стратегій розвитку - для усього 
цього існує поки що стійка об'єктивна основа. Але це ще не усвідомлюється належним 
чином і не знаходить свого прояву у практичних кроках місцевої влади (окремі 
винятки, як кажуть, тільки підтверджують правило). 
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ГОЛЬЧЕНКО В.Н. 
кандидат философских наук, доцент 

. 
ПОНИМАНИЕ КАК МУДРОСТЬ 

Рассуждения о мудрости требуют некоторых предварительных уточнений. Вероят-
нее всего не вызывает никаких сомнений представление о том, что в данном случае мы 
имеем дело с ключевым понятием для понимания сущности философии как одной из форм 
общественного сознания. Это с одной стороны. Однако с другой, это понятие незаслуженно 
мало включено в научный оборот. Чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть спра-
вочную философскую литературу, в том числе энциклопедические издания. 

Для выяснения сущности мудрости целесообразно дополнить традиционный поня-
тийно-категориальный ряд понятиями "правда", "любовь", "смысл", "понимание". При 
этом также бросается в глаза разработанность и частота употребления одних ("смысл" и 
"понимание") и не слишком большая популярность других ("правда", "любовь"). 

Интересно толкует сущность мудрости Владимир Даль. В его известном словаре муд-
рый определяется как "основанный на добре и истине; праведный, соединяющий в себе 
любовь и правду; в высшей степени разумный и благонамеренный" (3, с.355). Кроме таких 
признаков и черт мудрости выделяют несколько семантических значений данного 
понятия. Прежде всего мудрость связывают с полным знанием и истинным пониманием. 
Далее, мудрость связывается с ощущением меры, размеренности и гармонии мироустрой-
ства. Отсюда вытекает представление о мудрости как о рассудительности, осторожности, 
ответственности и взвешенности (речь идет о таких качествах, которых так недостает на-
шему современнику). Несомненным признаком мудрости справедливо считается, кроме 
этого, трезвый, непредвзятый взгляд на действительность, способность смотреть правде в 
глаза и сориентироваться на будущее (4, с. 12). 

Сoблазнительной является попытка представить мудрость в качестве высшей точки 
развитие человеческого духа. И хотя, в конечном счете, так оно и есть, однако здесь таится 
опасность свести мудрость к чему-то стоящему над всем остальным, представить ее как ко-
нечную ступеньку, выше которой ничего нет. Тем самым мудрость вольно или невольно 
превращается в высшее знание - во всезнание. Поэтому нам представляется, что рассужде-
ния о мудрости должны строиться на посылке о том, что она прежде всего характеризует не 
уровень развитости, а состояние духа, т.е. выступает как своеобразный «дух духа». 

В качестве одной из своих предпосылок мудрость предполагает определенную зре-
лость человека - духовную и физиологическую. В этом плане интересный смысл раскры-
вается в известной народной мудрости: «Если б молодость знала, если б старость могла». 
На этот счет интересное наблюдение обнаруживается у X. Ортеги и Гассета, который за-
метил: «Культ тела - это всегда признак юности, потому что тело прекрасно и гибко лишь в 
молодости, тогда как культ духа свидетельствует о воле к старению, ибо дух достигает 
вершин своего развития лишь тогда, когда тело вступает в период упадка» (6, с.259). 

Безусловно, согласиться с таким мнением можно лишь с известными оговорками, 
поскольку дословное толкование в этом случае приводит к необходимости поставить знак 
равенства между мудростью и телесной дряхлостью. Конечно, само понятие телесной зре-
лости очень условно и относительно - каких-либо заранее заданных мерок здесь не суще-
ствует. Имеет смысл предположить, что развитие духа есть своеобразная компенсация 
природной (естественной) слабости человека, его хрупкости как биологического вида. Не 
менее интересен и тот нюанс, что дух в отличие от тела не подвержен старению, по крайней 
мере в органическом смысле слова. В целом же высказывание испанского философа в 
известном смысле «провоцирует» постановку двоякого вопроса: вызывает ли старение тела 
усиление духа или же рост духовности приводит к старению тела? 

Старость не обязательно предполагает мудрость, как нечто автоматически из возраста 
следующее. В то же время, быть мудрым не связано необходимым образом с требованием 
быть отягощенным возрастом (прожитыми годами). Повторим, что границы здесь подвиж-
ны и не определены жестко раз и навсегда. Главное состоит в том, что для достижения муд-
рости необходимы некоторые физиологические, телесные предпосылки, служащие мате-
риальным основанием для формирования представлений о себе в мире и о мире в себе. 

Мудрый есть понимающий и осмысливающий. Понимание есть постижение смысла и 
доступно мудрому, смирившемуся с самим собой. Как подчеркивал Г. Марсель: «... с 
отречением от эго и начинается мудрость, как она должна определяться сегодня. Речь идет о 
смирении, основанном на разуме как бы дополняющем собой то озарение, которым со-
провождается всякий акт подлинного понимания» (6, с.363). Использование в данном 
высказывании слова «озарение», как нам кажется, не содержит в себе ничего мистичес-
кого. Ведь в конечном счете, понимание при всей его постепенности и процессуальности 
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означает некое моментальное схватывание смысла, что действительно очень удачно опи-
сывается термином «озарение» - это как бы внезапное освещение и распознавание. 

Имеет смысл говорить о том, что мудрость есть прежде всего философствование, 
желание, способность и умение мыслить и осмысливать. Таким заявлением совсем не ут-
верждается, что мудрость и есть философия (и наоборот), но все-таки никакое другое по-
нятие до такой степени не совпадает с содержанием философии, как мудрость. Главным 
для обоих является понимание. Акцент на понимание демонстрирует специфику филосо-
фии. О ней нельзя сказать, что она лучше или хуже, ниже или выше, чем наука, религия 
или любая иная форма общественного сознания. «Просто» философия есть именно иная, 
по сравнению с каждой из них, форма сознания. По большому счету, она имеет своим при-
знанием не познание и познавание, а придание последним определенной гармонии миро-
воззренческой целостности. Мы отказываемся от малейшей попытки противопоставлять 
философию другим формам общественного сознания, науке прежде всего. Это тем более 
важно подчеркнуть, что именно по вопросу об их взаимоотношениях в истории человечес-
кой мысли наломано уже немало дров. К тому же нельзя сказать, что на сегодняшний 
день с этим вопросом все уже до конца выяснено. 

Отличительной чертой мудрости как философствования есть ее явная «непрактич-
ность". Цели, задачи и призвание философии (и мудрости) в ней самой. Как только ее 
начинают подчинять каким-либо практическим задачам или утилитарным соображени-
ям, т.е. внешним по отношению к ней целям, она вырождается в «служанку» кого- или 
чего-либо, становится разновидностью узкого прагматизма, утрачивая тем самым свою 
сущность и переставая быть самой собой. Однако, будучи непрактичной, философия без 
преувеличения выступает как жизненная необходимость для человека и человечества. 
Она не может быть орудием или средством, но ее значение для предотвращения или 
пре-одоления «распада» человека и человечности невозможно переоценить. Образно 
говоря, ее предназначением есть выполнение функции стража гуманности. Очень 
«непрактично» философия пытается поставить заслон стремлению свести человечность до 
прагматического, утилитарного уровня и «использования». Она есть постоянный 
раздражитель, элемент внутреннего беспокойства, волнений и тревог. В таком 
понимании не философия должна согласовываться с практикой, а практика обязана 
постоянно «соотноситься» с философией, предваряться ею во избежание «хиросим» и 
«чернобылей». Для выполнения такого своего предназначения философия должна быть 
философствованием - мудрствованием, как органическим состоянием духа. 

Философия есть мудрость понимания всего сущего - действительного и возможного 
-через незаинтересованное созерцание мира человеком. Осмысление всего для нее есть не 
одна из решаемых задач, а основное призвание, чего нельзя сказать о других формах об-
щественного сознания. Не потому, что они «ниже» или «хуже» - им просто-напросто нет 
до того дела при решении своих специальных задач. Повторим, что в данном случае мы 
подразумеваем соотношение философии и науки прежде всего. Делается это безо всякого 
злого умысла - потеснить науку в пользу иных форм общественного сознания либо, тем 
более, признать ее. 

Если здесь и может идти речь о неких ограничениях, то только в том смысле, что 
нельзя требовать от науки того, что не является ее главной, тем более, первоочередной 
задачей. Более того, есть все основания говорить о том, что между научным познанием и 
философским осмыслением не существует никакой непреодолимой границы. По этому 
поводу хорошо высказался в свое время B.C. Библер. "В тех двух точках, - писал он, - в 
которых разум должен утвердиться как нечто цельное, а не просто как потенция взаимо-
превращений своих частичных воплощений, — в точке выхода к бытию предмета и в точке 
действенного самосознания субъекта разум теоретика-естественника переходит в разум 
философа. И без такого перехода, без философского теоретизирования разум 
теоретика-естественника существовать не может, это еще не разум" (2, с.353). 

Думается, что в данном случае речь не ограничивается лишь "естественниками". В 
свете приведенного высказывания становится очень понятным тот факт, что по существу 
все великие теоретики науки - и естественники, и гуманитарии - не будучи философами 
(по диплому или по профессии) с неизбежностью приходят к необходимости и потребности 
философского осмысления своих исследований, достижений и открытий. Другой вопрос, 
до какой степени успешно реализуются такие попытки - это зависит от множества причин 
и факторов. Важно именно то, что такие потребности и попытки выступают как 
неизбежное следствие самой логики научного познания, которая тем самым своеобразно 
ограничивает сама себя. Мудрость и состоит в способности и умении увидеть и рассмот-
реть эти ограничения, осмыслить уже достигнутое - созерцать незаинтересованно. 

Позволим себе высказать несогласие с толкованием созерцания как пассивного 
разглядывания ("глазения"), безразличного к чему бы то ни было. Это - не равнодуш- 
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ное любование, а пребывание в мире с миром. Это - не пассивное "ничегонеделанье", но 
активность особого свойства - активность осмысливания. Поэтому мудрость (и фи-
лософия) не противостоит науке (познанию и знанию), а является стремлением уви-
деть любой фрагмент или срез действительности, являющийся предметом той или иной 
науки, через призму целого (человеческого, космического, если хотите). Такое стрем-
ление суть начало философского осмысления. Беды проистекают не из науки как та-
ковой, не из безудержного порыва познать все и вся, а из попыток смотреть на целое и 
стремиться объяснить его с позиций какой-либо узкой области. Именно в таких по-
пытках, как нам кажется, скрываются причины и корни как сциентизма, так и анти-
сциентизма, источники техницизма и "технарства". 

Нет сомнения в том, что мудрость опирается на познание и знание, но в то же время 
служит им опорой. Действительно, между не-знанием и знанием с необходимостью дол-
жен существовать некий "мостик". Можно сказать, что именно осмыслению-пониманию 
подлежит прежде всего не знаемое (известное), но не-знаемое, необъяснимое. "Толчком" к 
познанию есть определение понимания того, почему непознанное непознано, почему 
необъяснимое необъяснено, по крайней мере, "здесь" и "сейчас". Лишено всякого смысла 
требование познать и объяснить все возможное, однако есть смысл в том, чтобы понять и 
объяснить сущность данной ситуации. 

Философия (и философы) живет на "переходах". Она (они) постоянно "разрыва-
ется" между полюсами: для того, чтобы философствовать (и быть мудрым), надо под-
няться над миром, иными словами, оторваться от частного, специального, но так как 
философ есть человек, то он изначально обречен в таком качестве оставаться внутри 
мира. В этом смысле мудрость выступает как понимание такого разрыва, его необхо-
димости, наличности и сути. 

По направленности на смысл и понимание ближе всего к философии из всех форм 
общественного сознания стоит... религия. Она, хоть это и может показаться странным, 
есть попытка (одна из попыток) придать смысл всему и понять-охватить все. Она, как ей 
самой представляется, придает значение всему сразу и таким образом понимает все. При 
этом "вне" себя религия есть сплошная непонятность и непонятость. "Религия является 
видением того, что находится по ту сторону, вне и внутри мимолетного потока 
непосред-ственных данных вещей; того, что обладает реальностью и все же ожидает 
реализации; того, что есть отдаленная возможность и все же оказывается величайшим из 
фактов настоящего; того, что придает значение всему происходящему, само же ускользает 
от понимания; того, что представляется окончательным благом и в то же время вне 
пределов досягаемости; того, что служит высшим идеалом и является предметом 
безнадежных исканий" (7, с.253). Несмотря на то, что религия не входит в область 
интересов данной статьи, считаем, что обращение к подобным высказываниям вполне 
целесообразны. По меньшей мере, в данном случае мы обнаруживаем нечто 
взаимодополняющее в философии и религии. Обе они ориентированы, хотя и с разных 
позиций, на мудрость. Их объединяет то, что хотя и каждая по-своему, они стремятся 
воспрепятствовать торжеству всезнающего высокомерия или высокомерного всезнания. 

В данном фрагменте уместно еще более категорично, чем об этом говорилось выше, 
заявить, что все формы общественного сознания не взаимоисключают друг друга, не 
противопоставлены одна другой, а выступают как взаимодополняющие, как 
сосуще-ствуемые. Объединяющим началом при этом выступает их общий "носитель" - 
человек и человечество. Человеческое же настолько многообразно и потенциально 
безгранично, что способно вместить все возможные проявления духа. Понимание этого 
служит показателем мудрости. 

Проявления мудрости многообразны и потому достаточно неопределенны. Практи-
чески невозможно просчитать некий уровень образованности и даже просвещенности, 
достаточный для "проявления" мудрости. К великому сожалению исторический опыт че-
ловечества (да и опыт индивидуальной биографии отдельного человека) свидетельствует о 
том, что очень часто мудрость проявляется, так сказать, "задним числом", т.е. когда 
становится слишком очевидным, сколь чревато негативными последствиями отсутствие 
или недостаток мудрости до того момента, когда какие-то практические шаги к таким 
следствиям уже совершены. В данном случае находит подтверждение известное наблюде-
ние по поводу соотношения разумности и мудрости: умный знает, как выйти из трудной 
ситуации, а мудрый знает, как в нее не попасть. Очень характерным примером по этому 
поводу может служить такой парадокс: пожалуй, наиболее решительными и последова-
тельными борцами за мир и разоружение в условиях реальной опасности омницида яви-
лись в свое время именно творцы и создатели оружия массового уничтожения. 

Начала мудрости лежат в попытках отыскать подлинное бытие. При этом такие по-
пытки могут принимать самые различные формы: от самых простых и даже примитив-
ных, до самых утонченных, до предела рационализированных. В данном случае имеет зна- 
82 



чение именно стремление дойти до сути. В этом смысле даже самые примитивные и наи-
вные поиски подлинного бытия не могут отметаться как недостойные внимания, тем бо-
лее, что в таких случаях недостаток рациональных оснований может компенсироваться 
человеческой теплой искренностью. Здесь уместно спросить: что по-человечески значи-
мее и плодотворнее - примитивное и наивное, но искренное и душевное, или же утонченно 
глубокомысленное, но холодное и бездушное? Напрашивается ответ в том смысле, что 
самым желательным в данном случае было бы соединение рациональности и глубокомыс-
лия с искренностью и душевностью. И это был бы действительно достойный ответ, кото-
рый, однако, для своего практического воплощения требует неимоверных усилий каждого 
человека, общества, человечества. 

О сложности проблемы в данном плане можно судить по достаточно распространен-
ной реакции на уровне обыденного сознания (и не только) на философствование, на мудр-
ствование. Ведь совсем не зря слово "мудрить" в обиходе означает совсем противополож-
ное тому, что подразумевает корень этого слова, т.е. приобретает явно негативный смысл: 
как стремление усложнять простые вещи и саму жизнь. Но спрашивается: что есть более 
соответствующим человеческой сущности: усложнение или упрощение? Есть ли всякое 
простоe таким уж простым? Это часть более широкой проблемы соотношения абстрактного 
и конкретного. Ведь не секрет, что подобно "мудрености", все, связанное с абстракциями и 
абстрактностью, чаще всего используется в ругательном смысле. В качестве противовеса 
предлагается все пояснить "на пальцах", свести познание и понимание к сумме 
"конкретных", "живых" примеров. Такие склонности выглядят особенно странными, когда 
речь заходит о людях, сформированных в условиях господства идеологии 
марксизма-ленинизма. Ведь именно одному из классиков этого учения принадлежит 
известное выс-казывание о том, что "общий закон изменения формы движения гораздо 
конкретнее, чем каждый отдельный "конкретный" пример этого" (8, с.550). Подобного 
рода высказываний можно во множестве обнаружить как у того же Ф. Энгельса, так и у К. 
Маркса, да и у В.И. Ленина. Заметим, что в данном случае отсутствием мудрости или ее 
недостатком можно считать, что предаются забвению или отвергаются безусловно ценные 
мысли только потому, что они высказаны ныне немодными (а иногда и ставшими почему-то 
ненавистными) теоретиками и политическими практиками. 

Яркую и страшную картину того, до чего в пределе способно привести желание и 
стремление к упрощению, нарисовал Ж. Маритен. Он писал о восстании "так называемых 
"простых людей" с улицы против всей интеллигенции в целом, чьи безответственные 
действия всем угрожают. Не приговорить ли к смерти этих физиков с их атомными бомба-
ми, этих биологов с их биологической войной, этих философов с их вавилонским столпот-
ворением их вопросов, этих журналистов с их сенсационными сообщениями, этих поэтов с 
их девизом "написанное последствий не имеет?" (6, с.187). 

Безусловно, самые впечатляющие иллюстрации подобного кошмарного сна проде-
монстрировали в двадцатом столетии нацизм и сталинизм. Стоит ли, однако, успокаивать 
себя тем, что такие проявления остались в прошлом? Думается, что неявность или отсут-
ствие наиболее одиозных проявлений подобной тенденции не есть свидетельством "нор-
мальности" современного человечества и человека в данном вопросе. Опасность "просто-
ты" в ее обыденности, будничности, в "само-собой-разумеющности". Эффект 
"шариков-щины" - одна из самых серьезных угроз, как нам представляется, 
существованию человека, отдельных народов и всего человечества. Поэтому имеет смысл 
говорить о том, что именно мудрость снимает крайности "заумности" и "простоты". 

Говорить мудро о "простых" вещах (иными словами, философствовать) не значит 
говорить сложно, непонятно. Прежде всего это означает попытку дойти до сути, до смысла, 
т.е. действительно понять. Ни в малой степени, думаем, не устарели соображения К. 
Маркса о диалектике абстрактного и конкретного применительно к методу политической 
экономии (и не только). "Кажется правильным, - пишет Маркс, - начинать с реального и 
конкретного, с действительных предпосылок". Но так действительно только кажется, 
поскольку "... хотя более простая категория исторически могла существовать раньше более 
конкретной, она в своем полном интенсивном и экстенсивном развитии может быть 
присуща как раз более сложной форме общества, в то время как более конкретная 
категория была полнее развита при менее развитой форме общества" (5, с. 127). 

Абстрактность и абстракции, которых так часто боятся и которыми не менее часто 
пугают, не есть нечто изначально противопоставленное реальности, ничего общего не 
имеющими с реальной жизнью. Это, прежде всего, такой научный метод, суть которого 
в "нащупывании", выделении и определении общего, присущего некоему классу, 
группе явлений, предметов, вещей, процессов. Такое общее не осязаемо, оно сверх-
чувственно, но не менее реально, чем самое чувственное. В тех случаях, когда упомя-
нутые понятия используются в ругательном смысле, мы имеем дело с непониманием, 
неумением видеть больше того, что дано непосредственно с невидимости. Это как раз и 
83 



есть недостаток мудрости, показатель низкой культуры мышления или даже отсут-
ствия таковой. Еще раз сошлемся на К. Маркса. "Производство вообще, - писал он, -это 
абстракция, но абстракция разумная, поскольку она действительно выделяет общее, 
фиксирует его и потому избавляет нас от повторений. Однако это всеобщее или 
выделенное путем сравнения общее само есть нечто многообразно расчлененное, выра-
жающееся в различных определениях" (там же, 110). 

Мудрость, как признак и главная характеристика философствующего мышления, 
состоит в понимании того, что абстракцию нельзя представить как нечто вещное, пред-
метное. Она есть умопостигаемое, а не воспринимаемое. Любое понятие есть абстракция, 
мысль имеет "дело" именно с понятиями, а не с вещами. 

Бытие и смысл бытия - не одно и то же. Бытие есть и не требует доказательств своего 
существования. По большому счету, человек постигает не бытие, а его смысл. Более того, 
постижение смысла есть придавание смысла бытию и узнавание его. Человек видит в бытии 
самого себя и свое бытие в "бытии-в-себе". Момент перехода и совпадения "свое-бытие" и 
"бытие-в-себе" есть смысл и узел понимания. В этом пункте знание знает себя, свои объемы, 
глубину и, одновременно, свою ограниченность. Чем органичнее вписывается знание о 
границах в структуру и содержание знания, тем полнее и глубже понимание. Мудрость в 
данном случае выступает как максимально широкий кругозор, позволяющий видеть воз-
можности и границы, то, что "внутри" знания и то, что «вне его». Без мудрости в этом смысле 
не может идти речь о согласии во всех его проявлениях - с самим собой, с другими, с 
миром. Не лишено оснований мнение о том, что источником разногласий и недоразумений, 
столкновений и катастроф есть люди умные, с ясной головой и узким кругозором. 

Мудрость не есть многознание, тем более всезнание. Она, скорее, особое состояние 
максимальной свободы духа. Ее можно представить как напряженное усилие интеллекта с 
его же постоянным недоверием к себе, неудовлетворенностью собой. Это не самолюбование 
своим внутренним содержанием, а видение того, чего в знании нет. Мысль вероятнее всего 
и работает на этом пороге, на этой грани. Может быть, в том и состоит опасность 
передачи и усвоения готовых идей, готовых знаний, что они мертвым грузом отягчают дух 
и сковывают мысль, лишая ее способности и возможности понимания. Выступая перед 
учащимися Коллеж Роллен в Париже в 1895 году, Анри Бергсон предупреждал: "... одна 
из главных преград свободе духа - идеи, в готовом виде доставляемые нам посредством 
языка, которые мы как бы впитываем из окружающей среды. Они никогда не усваиваются 
нашим существом: неспособные участвовать в духовной жизни, эти поистине мертвые 
идеи упорствуют в своей твердости и неподвижности" (1, с.166). 

Сказанное подводит к вопросу о том, можно ли научить мудрости. Если такая воз-
можность существует, то каким образом она может быть реализована? В видоизменен-
ной форме мы, исходя из того, что мудрость есть прежде всего философствование, мо-
жем выйти на проблемы философского образования. Здесь все не так просто уже хотя 
бы с учетом двух возможных следствий такого образования. С одной стороны, здесь со-
держится возможность сформировать стойкое неприятие всего относящегося к филосо-
фии, как чего-то надуманного, навязываемого, отвлекающего от конкретного "дела". 
Наряду с этим существует опасность формирования облегченного подхода к овладению 
навыками философствования. В этом случае для того, чтобы прослыть философски об-
разованным человеком, достаточно иметь представление о некоторых фундаментальных 
схемах, знать название основных законов и категорий. 

Широко распространено утверждение о том, что философия выступает методологи-
ческим и мировоззренческим основанием научного познания. Конечно, наивно представ-
лять ее как набор, уникальный комплект инструментов, знание и пользование которыми 
автоматически обеспечивает успех в достижении конкретного знания. Главное, как нам 
представляется, состоит в понимании того, что мудрость философии заключается в ее стрем-
лении и способности не давать мысли успокоиться, закостенеть, в попытке предотвращать 
превращение того или иного теоретического построения в абсолютную истину. Может быть, 
поэтому такое понимание выступает как самое эффективное средство, заставляющее мысль 
не останавливаться, а быть в постоянном движении. 
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ФАРЕНИК С.А. 

ТЕОРЕТИЧНІ МОДЕЛІ: 
ФУНКЦІОНАЛЬНО-ТИПОЛОГІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

В сучасних умовах важко визначити сферу теорії і соціальної практики, де не зна-
ходили б широкого використання методи моделювання. Можна погодитись із 
Б.Пана-сюком, який вважає моделювання "однією з основних категорій соціального 
пізнання" [1, с.193], хоча моделювання - далеко не тільки категорія - воно відіграє роль 
своєрідної генералізуючої методики щодо більшості процесів і процедур соціального 
пізнання. Модель є своєрідною евристичною системою, яка відтворює і прогнозує 
(передбачає, конструює) поведінку складно організованої системи. Соціальне знання в 
цілому може бути інтерпретовано у якості універсальної моделі, яка відтворює і 
"творить" соціум у його найбільш суттєвих проявах і вимірах. 

Свого часу академік М.Амосов створив гіпотезу про Універсальний Алгоритм Розуму 
як апарат оптимального управління об'єктами через дії з їх (об'єктів) моделі. Міркуючи в 
рамках своєї концепції про властивості (автор визначив ці властивості як моделі) будь-якого 
розуму, М.Амосов вважає такими наступні: 1) обмеженість - моделі Розуму завжди 
простіші за об'єкт, тому можна обминути важливі деталі; 2) суб'єктивність - почуття став-
лять завдання розуму, вони ж оцінюють результати; 3) захоплюваність - складний розум 
спроможний до творчості, до створення нових моделей, вони можуть змінити критерії 
оптимальності, відвести розум вбік [2, с.65]. 

Нерозривний зв'язок теорії (пізнання, форми знання як моделі) і практики ("роз-
гортання", імплементація теорії) знаходить своє уособлення і відображення у сфері уп-
равлінської діяльності, у сфері формування (на основі того чи іншого образу дійсності, 
відповідної інтерпретації останньої) управлінських рішень. Управлінська діяльність ске-
рована (так само, як скеровано і пізнання) на об'єкт. Пізнання у процесі вироблення адек-
ватного (тією чи іншою мірою) формує модель цього об'єкта шляхом отримання, селекції і 
впорядкування (перевпорядкування) інформації щодо якостей об'єкта та відповідних 
стратегій щодо можливостей управління ним. Так само, як суб'єкт соціального пізнання 
тісним чином інтегрований у контекст, який пізнається, так само і відповідна соціальна 
практика (та ж управлінська діяльність) виступає органічною складовою соціальної ре-
альності, іншими словами, як саме існування теоретичних моделей змінює соціальну ре-
альність (нове знання про реальність робить саму реальність іншою), так само вторгнення 
практики у живу тканину соціальної дійсності трансформує як дійсність, так і уявлення 
про неї (практика також є реальністю). Отже, необхідне не тільки знання про реальність, 
але й знання про знання, знання про практику і, відповідно, як моделі знання (теоретичні 
моделі), так і моделі практики (моделі дії, проекти тощо). 

Сукупність різних методів соціального пізнання відображують із тією чи іншою 
мірою достовірності навколишню дійсність, уявлення про її природу і напрямки розвитку. 
Цим уявленням надається характер впорядкованих логічних схем, зручних абстракцій, 
якими можна ефективно оперувати, ставлячи і вирішуючи різні евристичні і прагматичні 
завдання, здійснюючи експерименти, які ставлять на меті висвітлити сутність 
соціального буття, соціальних відносин та ін. 

Власне процес створення таких цілісних структур логічного характеру, які відоб-
ражують і відтворюють об'єкт (процес, явище, тенденцію), що уточнюють природу явищ, 
може бути визначений у якості моделювання, а його продукт (іноді він є тотожний самому 
процесові) - у якості моделі. Моделювання "заміщує" досліджуваний об'єкт іншим, 
подібним до нього, але відтвореним специфічним чином - через посередництво змальо-
ваних вище елементів (понять, гіпотез, концепцій та ін.), оригінал при цьому немовби 
"клонується", "дублюється", але йдеться не про творення копії (яка залишиться такою ж 
"річчю в собі", як і первинний оригінал). В принципі модель є "онтологічним заступ-
ником" досліджуваного об'єкта, який ("заступник") надає можливості виявити і дослі-
дити якості феномену із більшою мірою достовірності і адекватності, ніж це можна зро-
бити через безпосереднє спілкування із оригіналом. 
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Можна погодитись із визначенням, згідно з яким моделювання є представлення 
об'єкта через посередництво моделі для отримання інформації про цей об'єкт шляхом 
проведення експериментів з цією моделлю, відповідно, теорія заміщення одних об'єктів 
(оригіналів) іншими об'єктами (моделями) і дослідження властивостей об'єктів на їх 
моделях називається теорією моделювання [3, с. 36, 46]. 

Коли йдеться про теоретичне моделювання і його подальше використання у соціальній 
практиці (зокрема, у процесі формулювання, прийняття і реалізації управлінських 
рішень), то вироблені моделі стають органічною частиною у подальшому розвитку і функ-
ціонуванні модельованої системи, відповідно, стає нагально необхідним і актуальним 
завдання подальшого пізнання системи - творення нових моделей, адекватних її вже 
трансформованому ("імплантацією" моделей) стану. Для визначення значення і ролі 
теоретичних моделей у соціальному пізнанні і у практиці управлінських рішень важливим є 
дослідження того спільного, що притаманне різним типам і формам моделей. 

Для того, щоб визначити місце і значення моделювання в процесі пізнання, треба 
певною мірою "подолати" наявне в теорії і практиці розмаїття моделей, виокремивши 
спільну основу, притаманну моделям різного ґатунку. Це спільне, на наш погляд, сто-
сується ізоморфності фундаментальної структури, притаманної як досліджуваним об'єктам, 
так і власне моделям. Відповідно, сама процедура моделювання може тлумачитися не інак-
ше, як творення і відтворення такої структури подібності - на рівні моделювання еле-
ментів, узгодження статичних і динамічних властивостей моделі і об'єкта тощо. Відповід-
но, створена модель "заступає місце" об'єкта, стає його онто-гносеологічним "двійником", 
"заступником" (хоча й відносно самостійним, із допомогою якого можна здійснювати реальні 
чи мисленні експерименти). 

Моделювання ніколи, як і будь-який інший засіб соціального пізнання, не може дати 
вичерпного розуміння сутності досліджуваних із допомогою моделей феноменів і процесів, 
адже будь-яка модель несе на собі відбиток поточної обмеженості, частковості, 
замкне-ності соціального мислення. Дієвість (пізнавальна ефективність, евристична 
цінність, адекватність) моделей завжди знаходиться у прямій залежності від 
сформульованих цілей і завдань (що також може виступати передумовою і чинником 
обмежених потенцій моде-лювання як уособлення цілеспрямованості). Якщо 
пізнавальна модель дає практично прийнятні результати і надає змогу тією чи іншою 
мірою прогнозувати перебіг процесів у "живому об'єкті", модель може бути визначена як 
відповідна, дієва, "прийнятна". Але в іншому випадку, коли модель не дає "адекватних ' 
(запланованих, бажаних) наслідків, це може свідчити про методологічну обмеженість, 
про неспроможність належним чином зафіксувати та інтерпретувати поведінку моделі. 
Таким чином, критеріальні вимоги до "відповідності" моделі поставленим завданням 
можуть визначити ступінь успішності як "моделе-будування", так і 
"моделе-використання". 

В узагальненому вигляді моделювання визначають як метод опосередкованого 
пізнання, за якого досліджуваний об'єкт-оригінал знаходиться в певній відповідності з 
іншим об'єктом-моделлю ("квазі-оригіналом"), причому модель здатна в тому чи іншому 
відношенні заступати (заміщувати) оригінал на певних стадіях пізнавального процесу. 
Стадії пізнання, на яких відбувається така заміна, а також форми відповідності моделі і 
оригіналу можуть бути різними: 

1) моделювання як пізнавальний процес, який містить переробку інформації, яка 
поступає ззовні (з зовнішнього середовища) відносно явищ, які там відбуваються, внаслі 
док чого у свідомості з'являються образи, які відповідають об'єктам; 

2) моделювання, яке полягає у створенні певної системи-моделі (другої системи), 
пов'язаної певними відносинами подібності із системою-оригіналом (першою системою), 
причому в цьому випадку відображення однієї системи в іншій є засобом виявлення за 
лежностей між двома системами, таких залежностей, які відображені у співвідносинах 
подібності, а не є наслідком безпосереднього вивчення отриманої інформації [3, с. 6-7]. 

Важливо зазначити, що в рамках соціальної філософії проблематика створення і ви-
користання моделей як форм соціального пізнання ще не знайшла ані відповідної постанов-
ки, ані вирішення. В той же час не викликає сумнівів, що моделювання - практично широко 
використовуваний і досить ефективний метод пізнання природи і сутності соціальних 
процесів. Із допомогою моделювання пізнання збагачується можливостями не тільки відтво-
рення реального об'єктного контексту, але й експериментування із альтернативною реаль-
ністю, що надає змогу не тільки критично ставитися до існуючої практики (зокрема, управ-
лінської), але й співставляти цю практику із соціальною альтернативістикою, вимогами 
управлінської деонтології (якщо під останньою розуміти уявлення про належне, бажане). 

Структурні характеристики процесу соціального моделювання передбачають на-
явність об'єкта дослідження, у якості якого може виступати соціальний процес, фено-
мен, явище, поведінка, інший соціальний агент або ж сам суб'єкт тощо. 
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Відповідно, провідне місце у процесі моделювання займає суб'єкт дослідження, який 
тим чи іншим чином розуміє свої дослідницькі завдання, формулює цілі і створює умови 
моделювання, здобуває і систематизує інформацію щодо модельованого об'єкта. Ми вва-
жаємо, що стосовно соціального пізнання таку чітку межу між "реальним об'єктом" і моделлю 
(яка виступає, у свою чергу, об'єктом експериментування) провести важко, якщо можливо 
взагалі. Мається на увазі спроможність соціального пізнання формувати з соціуму (шляхом 
своєрідного виокремлення, абстрагуючої і "екстрагуючої" редукції) специфічні 
мо-делі-об'єкти, які спроможні ставати полігоном соціальних експериментів. 

Необхідно зважити на те, що вимоги наукової верифікації вимагають від соціального 
моделювання відповідності критеріям повторюваності, відтворюваності, але не завжди 
соціальне моделювання (і, зокрема, експериментування) може достеменно відповісти їм 
внаслідок специфічної унікальності цивілізаційних, соціокультурних умов. Досвід уні-
кальної події може в принципі інтерпретуватися у якості одиничного експерименту, оди-
ничної моделі, яка може бути відтворена лише у своїх найбільш загальних рисах. 

Досліджувані нами проблеми взаємозв'язку теоретичних моделей і практичних 
управлінських рішень вимагають розробки і використання різних типів і рівнів 
моде-лювання. Власне управлінська діяльність є надскладним динамічним об'єктом 
моде-лювання. Це вимагає врахування таких особливостей моделювання систем, як 
бага-томірність і ієрархічність структур управління, стохастичність і синергійність 
зв'язків між елементами управлінських систем, неоднозначність алгоритмів 
поведінки за різних умов, велика кількість параметрів і змінних, нездоланна неповнота 
отримуваної інформації, різноманітність і вирогіднісний характер впливів зовнішнього 
середовища та ін. Обмеженість можливостей експериментального дослідження великих 
уп-равлінських систем робить актуальною і нагально необхідною розробку 
методологічних засад їх адекватного моделювання, яке надало б змогу у відповідній 
формі репре-зентувати процеси функціонування систем, відтворити і втілити отримані 
наслідки в формі управлінських стратегій і технологій. 

Незалежно від того, якою мірою складності характеризується досліджуваний об'єкт, 
його практично завжди можна репрезентувати у якості сукупності підсистем меншої (ніж 
система в цілому) складності, здійснити зовнішнє і найбільш загальне його (об'єкта) мо-
делювання (його можна визначити як "макромоделювання") та, відповідно, відтворення 
структурних характеристик на рівні партикулярної складності окремих елементів (підси-
стем), які складають ціле (відповідно, "мікромоделювання"). 

Соціальне макромоделювання передбачає розробку узагальненої моделі функціону-
вання соціальної системи в цілому. Мається на увазі ступінь узагальненості, яка надає 
можливості суб'єкту пізнання отримати відповіді на питання стосовно цілей і умов роз-
витку системи, ефективності різних стратегій управління об'єктом в умовах його 
взаємодії із зовнішнім середовищем. Важливими елементами макромоделювання є аналіз і 
синтез. Модельний аналіз передбачає вивчення об'єкта управління, побудову моделей 
впливів зовнішнього середовища (наприклад, зміна контексту, в якому відбувається 
діяльність корпорації, фірми, політичного суб'єкта тощо), визначення критеріїв оцінки 
ефективності, оцінку анівних засобів і ресурсів управління, а також наявні (явні, прихо-
вані, органічні і штучно створювані, наприклад, конкурентами) перешкоди і обмеження. 
Кінцева мета цієї стадії аналізу - побудова попередньої (інтродукційної) моделі об'єкта 
управління для належної оцінки його характеристик. 

Модельний синтез на етапі зовнішнього моделювання вирішує завдання вибору 
стратегії управління на основі моделі об'єкта моделювання, тобто складної системи в 
цілому як такої. 

Наступна стадія - мікромоделювання - містить у собі розробку моделі з метою 
створення ефективних підсистем. Причому використовувані методи і засоби моделю-
вання залежать від того, які конкретно забезпечувальні підсистеми (в нашому випадку 
- підсистеми структури управлінської діяльності, розробки і реалізації управлінських 
рішень) розробляються: особистісно-психологічні, комунікаційно-інформаційні, 
математичні, технічні, програмні та ін. 

Вибір методу моделювання і ступінь необхідної деталізації моделей істотною мірою 
залежать від етапу розробки складної системи. На стадіях обстеження об'єкта управління, 
наприклад, промислової корпорації і розробки концепції (стратегії, ідеології) управління 
моделі переважно можуть носити дескриптивний характер (відповідно, великого значення 
на цій стадії набуває використання і узгодження відповідних понять), що має на меті як-
найповніше репрезентувати інформацію про об'єкт, яка може знадобитися суб'єкту прий-
няття управлінських рішень. 

На етапах розробки структури і тактичної програми управлінської системи моделі 
окремих підсистем деталізуються, і моделювання вже служить вирішенню конкретних 
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управлінських завдань, зокрема, сприяє оптимальній реалізації функцій вибору конк-
ретних рішень за певними критеріями (і в умовах певних обмежень) з наявної множини 
можливих припустимих рішень. Саме тому на цих етапах моделювання систем управлін-
ня використовуються моделі для цілей синтезу. 

Цільове призначення моделювання на етапі впровадження і функціонування сис-
тем управління - це складне перебирання можливих ситуацій для прийняття обґрунтова-
них і перспективних рішень щодо управління об'єктом. Найближчим і яскравим прикла-
дом такого моделювання є шаховий метод рішення неточних перебірних задач (наприк-
лад, щодо завдань економічного планування, вироблення стратегій в умовах обмеженої 
інформації щодо умов подальшого розвитку). 

Моделювання (імітацію) також досить широко використовують для навчання і тре-
нування персоналу в різних сферах. У цьому випадку моделювання набуває форми діло-
вих ігор, для проведення яких використовується, наприклад, метод сценаріотехніки. Анало-
гічним чином в економічній освіті дедалі більше використання знаходить метод навчання 
через посередництво розбору ситуацій (так званий метод case-study) і використання відпо-
відного досвіду. Цей метод ґрунтується на відтворенні типової поведінки керованого об'єкта 
і зовнішнього середовища, а персонал, який навчається, в певні моменти підключається 
до ситуації і приймає рішення по управлінню об'єктом. 

Моделювання структур і процесів управління є процесом створення складних іміта-
ційних систем, які розвиваються паралельно еволюції самого об'єкта моделювання - філо-
софії, теорії і практиці управління, є наслідком (або ж передує) появи нових засобів кому-
нікації і управління тощо. Тому в процесі прогнозування розвитку складних систем роль 
моделювання є вельми високою, оскільки моделювання у багатьох випадках є ледь не 
єдиною можливістю відповісти на запитання щодо векторів і змісту ефективного розвитку 
адекватних систем управління і вибору з них найбільш оптимального, що відповідає 
соціокультурному досвіду і умовам розвитку України. 

Із розвитком системних досліджень, із розширенням методів вивчення реальних 
явищ усе більшого значення набувають абстрактні методи, з'являються нові наукові дис-
ципліні, алгоритмізуються і віртуалізуються елементи і процеси розумової праці і 
уп-равлінської діяльності. Важливе значення у створенні управлінських стратегій і 
реальних менеджерських систем мають математичні (і кібернетичні) методи аналізу і 
синтезу, численні відкриття базуються на суто теоретичних штудіях. Однак було б 
невірно забувати про те, що основним критерієм теорії завжди є практика, навіть суто 
математичні науки базуються в своїй основі на фундаменті практичних знань. 

Одночасно з розвитком теоретичних методів аналізу і синтезу удосконалюються й 
методи експериментального вивчення реальних об'єктів, з'являються нові знаряддя (ме-
тоди) дослідження. Але експеримент був і залишається одним з основних і суттєвих інстру-
ментів пізнання. Уподібнення і моделювання дозволяють по-новому описати реальний 
процес і спростити експериментальне його вивчення. Удосконалюється і власне поняття 
моделювання. Якщо раніше моделювання позначало реальний фізичний експеримент або 
створення макета, імітує реальний процес, то зараз з'явилися нові види моделювання, в 
основі яких лежить постановка не тільки фізичних, але й математичних експериментів, 
віртуального (комп'ютерного) моделювання. 

Пізнання реальної дійсності є тривалим і складним процесом. Визначення якості 
функціонування великої системи, вибір оптимальної структури і алгоритмів поведінки, 
побудова системи відповідно висунутій цілі - основна проблема під час проектування су-
часних систем, а тому моделювання можна вважати одним з методів, що використову-
ються при проектуванні і дослідженні великих систем. 

Моделювання базується на певній аналогії реального і розумового експериментів. 
Аналогія - основа для пояснення явища, яке вивчається, але критерієм істини може 
служити лише практика, тільки досвід. Хоча сучасні наукові гіпотези можуть ство-
рюватися чисто теоретичним шляхом, але за своєю сутністю вони базуються на широ-
ких практичних знаннях. Для пояснення реальних процесів висуваються гіпотези, для 
підтвердження яких ставиться експеримент або проводяться такі теоретичні мірку-
вання, які логічно підтверджують їхню вірність. В широкому розумінні під експери-
ментом можна вважати певну процедуру організації і спостереження явищ, які 
здійснюються в умовах, близьких до природних або імітують їх. 

Для докладного аналізу моделей у соціальному пізнанні потребує відповідної уваги 
проблема типології моделей. В основу такої типологізації можуть бути покладені різні 
критерії. Відповідно, в залежності від пропонованих критеріїв ми отримаємо той чи 
інший таксономічний ряд. 

Типологія моделей, які можуть використовуватися у соціальному пізнанні, мають свої-
ми основами деякі загальні основи. По-перше, треба відзначити, що головним критерієм ефек- 
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тивності моделі є принцип подібності (ізоморфності), сутність якого полягає в тому, що повна 
подібність може мати місце лише за умови заміни одного об'єкта іншим, таким самим 
об'єктом. У моделюванні абсолютна подібність недосяжна, вона й не потрібна (повний "дубль" 
не дає змоги побачити сутність так, як відтворення у моделі найбільш суттєвого), досить того, 
модель відносно добре відображувала потрібні властивості функціонування об'єкта. 

У якості однієї з критеріально значущих ознак класифікації видів моделювання 
слід, на наш погляд, обрати ступінь адекватності відображення моделлю істотно важ-
ливих аспектів об'єкта. 

Відповідно до цього моделі можуть бути розподілені на адекватні, частково адек-
ватні, такі, що наближаються до адекватності та, нарешті, неадекватні. В основі адекват-
ного моделювання лежить відносно повна подібність моделі до об'єкта, що знаходить місце 
у структурних і динамічних якостях моделі, її специфічному хронотопі. Іншим вказаним 
типам моделей властива часткова і наближена до адекватної подібність. "Частковість" 
передбачає відносну, фрагментарну подібність моделі, здатність її відтворювати якісь ок-
ремі, більш-менш значущі сторони досліджуваного і модельованого явища. 

Залежно від характеру досліджуваних процесів в системі види моделювання мо-
жуть бути розподілені на детерміновані і стохастичні, статичні і динамічні, дискретні, 
безперервні і дискретно-безперервні. Детерміноване моделювання відображує детермі-
новані процеси, тобто такі, в яких передбачається відсутність майже будь-яких випад-
кових впливів, стохастичне моделювання відображує вірогіднісні процеси і події. В 
цьому випадку аналізується ряд реалізацій випадкового процесу і оцінюються середні 
характеристики, набір однорідних реалізацій. Статичне моделювання служить для 
опи-сування поведінки об'єкта у будь-який момент часу, а динамічне моделювання 
відображує поведінку об'єкта в часі. 

Залежно від форми репрезентації об'єкта можна вести розмову про розумове, 
інтелектуальне (в тому числі віртуальне, із використанням комп'ютерних програм) та 
реальне моделювання. 

Розумове моделювання часто є ледь не єдиним засобом моделювання об'єктів, які 
існують в умовах, коли важко реалізувати реальне моделювання (наприклад, у вигляді 
соціального експерименту). На основі розумового моделювання можуть бути проаналізо-
вані численні ситуації, пов'язані із прогнозуванням наслідків прийняття рішень, особливо 
відносно радикальних. Розумове моделювання може бути реалізоване у вигляді наочного, 
символічного, математичного і віртуального. 

Одним з найбільш широко застосовуваних у соціально-економічних дослідженнях 
методів є метод економіко-кібернетичного моделювання, засадами якого М.Менеску на-
зиває лінійну і нелінійну оптимізацію, стохастичну оптимізацію, а також зворотний зв'я-
зок [4, с.126]. Цей автор цілком слушно зауважує, що у разі намагання створити єдину 
кібернетичну модель явищ і процесів (зокрема тих, що визначають розвиток народного 
господарства) ми отримали б надзвичайно громіздку "супермодель" з колосальної кількості 
рівнянь. Саме через це більш достовірними і працюючими є системи моделей [4, с.94]. Усе 
сказане можна повністю віднести і до управлінських моделей. Відповідно, аналізуючи ти-
пологічні ознаки моделей, ми можемо ввести такий критерій їх розрізнення, як операційна 
зручність і гнучкість у практичному застосуванні. В рамках такого критеріального поля 
можна гнучким оптимальним моделям протиставити фосілізаторські конструкції, які 
скоріше затьмарюють сутність явищ, ніж їх прояснюють. 

В якості найбільш загального об'єкта моделювання, особливо у царині управлінсь-
кої діяльності, виступають складні організаційні системи соціального походження, які 
можна віднести до класу великих систем. Відповідно, за своїм змістом і внутрішньою бу-
довою створена управлінська модель також стає гіперскладною системою і теж може бути 
віднесена до класу великих систем. 

За метою функціонування (мета визначає ступінь цілеспрямованості поведінки 
моделі) моделі можуть бути розподілені на одноцілеві (що призначені для рішення 
однієї задачі), і багатоцілеві (дозволяють вирішувати або роздивлятися багато сторін 
функціонування реального об'єкта). 

За ступенем складності (враховуючи, що кожна модель може бути репрезентована 
як сукупність окремих елементів і зв'язків між ними) можна оцінити за загальною 
кількістю елементів в системі і зв'язків між ними. Відповідно, за різноманітністю еле-
ментів можна виділити ряд рівнів (щаблів) ієрархії, окремі функціональні підсистеми в 
моделі, ряд "входів" і "виходів", тобто поняття складності може бути ідентифіковане за 
цілим рядом ознак. 

Усі взяті разом типологічні ознаки дають змогу більш достовірно оцінити ту чи іншу 
модель з точки зору визначення її адекватності досліджуваному об'єкту, передбачення 
"поведінки" цієї моделі, можливості її подальшого розвитку і вдосконалення. 
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Отже, є необхідність і підстави для певного перегляду усталеного розуміння ста-
тусу і ролі теоретичних моделей як у соціальному пізнанні (царині концептуального 
мислення), так і в середовищі різноманітних соціальних практик, зокрема, в сфері соціаль-
ного управління. Поле взаємодії і взаємовизначення теорії і практики породжується проду-
куванням і функціонуванням моделей, які за природою і функціональним призначенням 
органічно дуалістичні, дихотомічні слугуючи, наприклад, "виключно" цілям теоре-
тичного опанування того чи іншого явища, моделі завжди спричиняють відповідні 
трансформації у площині практики. Така особливість моделей дається взнаки в уп-
равлінській діяльності, де всі теорії і концепції управління завжди практично скеро-
вані - тобто всі вони є моделями вірогідної, можливої практики, сценаріями, версіями 
нових векторів розвитку практики. 

Моделі, відтворюючи складні системи, самі виступають у якості складних систем, 
хоча їхня складність не копіює і не "дублює" онтологічну складність об'єкта. Складність 
моделі - концептуального походження, вона знаходить свій прояв, скажімо, у терміноло-
гічних складнощах, нерозробленості дослідницького тезаурусу (що, до речі, стосується 
теорії соціальних моделей і моделювання в управлінській філософії) і інструментарію. 
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ВОЛОВА Л.А. 

КОММУНИКАТИВНАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ 
ОБЪЕКТИВНОЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ 

КАК МЕХАНИЗМ РЕМИФОЛОГИЗАЦИИ СОЦИУМА 

Человек существует одновременно в трех мирах, как бы в трех плоскостях измере-
ния собственного бытия и бытия окружающей его действительности: реальном, инфор-
мационном и символическом. Атомарной единицей измерения этого тройственного бы-
тия служит событие. 

Вот как об этом пишет Г. Почепцов: "В реальном мире происходят миллионы собы-
тий, но только часть из них попадает на страницы печати, то есть в мир информационный. 
Но еще меньшая их часть окажется в другом мире - символическом. Между этими мирами 
существуют свои барьеры. Для того, чтобы событие попало, к примеру, в печать, оно 
должно иметь определенный новостной характер. Для попадания в мир символический, 
где объектов еще меньше, необходимо удачно символизировать действительность" [1, 16]. 

Процесс развития события в направлении "явление объективной действительно-
сти - информация - символ" можно назвать коммуникативной фильтрацией объек-
тивной действительности. 

На разных этапах эволюции конкретной исторической общности значимость каж-
дого из трех миров в сознании и жизни человека меняется (достаточно сопоставить в этом 
смысле символизированное европейское средневековье с позитивизмом естественных наук 
Нового времени и развитием информационной цивилизации современности). 

Коммуникативная организация общества в разные эпохи неодинакова. Направлен-
ность, объем и качественная специфика коммуникативных потоков четко просматрива-
ется, в частности, в исторической смене преобладающих типов организации культуры 
(со-циокодов). В.Х.Лобас и Ю.Г.Легенький выделяют три основных социокода [2, 33-34]: 

• личностно-именной тип социокода, свойственный первобытной культуре, который 
связан с присвоением каждому взрослому члену племени имени, однозначно соответству 
ющего его социальной функции в охотничьем коллективе; 

• профессионально-именной тип кодирования, возникающий в земледельческих об 
ществах с разделением труда, когда имя тоже заключало в себе социальную программу 
поведения, но характеризовало уже не одного человека, а группу людей, связанных об 
щей, как правило, наследственной профессией; 

• универсально-понятийный, или европейский социокод вывел профессиональную 
принадлежность за пределы прежних, традиционных социальных границ - родовых, ка 
стовых, сословных, но для этого "информация должка была стать общедоступной, пись- 
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менность - общей, закон - приобрести форму номоса и распространиться на универсаль-
ные ("гражданские"), а не на профессиональные характеристики человека". 

Однако сила символов не ослабела и в эпоху утверждения социально-понятийного 
социокода. Мало того, коммуникативно отфильтрованный символ посредством информа-
ционного воздействия оказывает обратное влияние на объективную действительность -на 
мысли, чувства и поведение людей. К примеру, образ папы римского, символа католи-
чества, наложенный на образы христианских храмов на плакатах, сопровождающих "апо-
стольский визит" в Украину, закономерно вызвал бурные протестные выступления в пра-
вославной части украинского общества, к чему мы еще вернемся ниже. 

Количество и характер коммуникативных составляющих примерно одинаково в 
любой период развития человеческого общества. Но специфика конкретного этапа его 
эволюции во многом определяется основной коммуникативной составляющей, харак-
терной для данного периода. 

В традиционном обществе основную коммуникативную позицию занимали устные 
каналы коммуникации, ориентированные на традицию [1, 14]. В этот период информация 
в обществе циркулирует медленно и затрудняет, таким образом, проникновение ин-
новаций в систему традиций. 

В современных обществах скорость циркуляции информации увеличивается с голо-
вокружительной быстротой. Инновации за обозримый исторический период расшатыва-
ют традиционные формы деятельности. Эпоха Нового времени ознаменовывается 
благо-говейным отношением к знанию, зафиксированному на материальных носителях - в 
рукописях, книгах, газетах, компакт-дисках и т.д. Человечество семимильными шагами 
идет по пути познания мира, интенсивно наращивает объем информации, находящейся в 
его распоряжении, которая становится отныне, в сфере влияния универсально-понятий-
ного социокода организации культуры, доступной каждому человеку. 

Однако устные каналы коммуникации не только не канули в Лету, но и сохранили 
свою актуальность. Правда, увлечение книжным знанием привело западное человечество к 
тому, что оно утратило навыки устного убеждения как раз в то время, когда метод 
безапелляционного предписания - приказа, не допускающего возражений - дискредити-
ровал себя в плюралистическом мире современных демократий. 

Сегодня, как и в прошлом, коммуникативная работа с массовой аудиторией по-
зволяет эффективно востребовать возможности символа, ибо предполагает обращение к 
базирующейся на традиции социальной памяти. Глубинный историко-культурный 
смысл символа закреплен на уровне архетипов в ментальности народа. Поэтому из-
менение иерархии составляющих коммуникативной структуры общества, трансфор-
мация коммуникативных потоков в эпоху развертывания информационной цивили-
зации не имеют власти над глубинными мифологическими слоями человеческого со-
знания. При этом, однако, активно разрабатываются технологии использования этих 
слоев в интересах тех или иных социальных групп. 

Символы - это "знаки, которые не просто указывают на изображаемый объект, но 
выражают его смысл, т.е. в наглядно-образной форме передают абстрактные идеи и 
понятия, связанные с этим объектом". [3, 67]. Это объясняет, в частности, и чрезвы-
чайную лаконичность формы символа, и бесконечную глубину его содержания, и ма-
гическую ценность полкового знамени на поле боя, и мистическую силу образа креста в 
христианской религии. 

Символы, как правило, многоуровневы, имеют несколько значений, что позво-
ляет коммуникаторам гибко использовать их многозначность, спекулируя на одном 
из значений как единственно истинном. Например, происхождение трезубца - одного 
из основных символов современного независимого государства Украины - трактуется 
по-разному. Его считают: 

• символом государственной власти; 
• христианской церковной эмблемой (хоругвью, голубем); 
• геральдически-нумизматической фигурой (нормандского ворона или сокола); 
• монограммой (рунической, византийской, украинской); 
• геометрическим орнаментом (восточным, византийским, славянским); 
• стилизованным цветком или трехсвечником; 
• схематическим рисунком лука со стрелой; 
• символом молнии; 
• символом власти над тремя мирами - небесным, земным и подземным; 
• эмблемой, схематично изображающей якорь, ритуальный топорик, флаг, колосок и пр.; 
• буквой или иероглифом. 
Эта неопределенность происхождения не мешает исследователям возводить трезубец 

к "древнему представлению славян о троичности мира, времени, пространства" [4, 38]. 
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Но особенно важно то, что символ - это "произвольный знак, вызывающий единооб-
разную социальную реакцию" [5, 143]. В символике современной культуры отсутствует 
жесткая связь между символизирующим и символизируемым. Такой символ является 
конвенциональным знаком, что повышает вариативность процесса коммуникативной 
фильтрации объективной информации. Чем это может грозить обществу, культура кото-
рого порождает этот символ? Воспользуемся конкретным примером. 

Приезд папы римского Иоанна Павла II в Украину в 2001 году был событием, "обре-
ченным" на успешное преодоление барьера между информационным и символическим 
мирами. Однако до сих пор не сформировалось однозначной трактовки содержания этого 
символа. А ведь мощь символов такова, что эксплуатация их небезопасна. Особенно если 
они относятся к сфере, осененной образом креста. В нынешней Украине под прикрытием 
этого беспроигрышного символа совершается немало неблаговидных поступков предста-
вителями разных христианских конфессий. Визит же папы и особенно многозначная его 
трактовка еще более обострили межконфессиональные отношения в Украине. 

Нужно отметить, что коммуникативное сопровождение "апостольского визита" папы 
было организовано по всем законам массовых акций информационного общества. Этот 
аспект события выразительно проанализирован В. Фоминым. Поскольку его статья обоб-
щает материалы, появившиеся в Интернете, и сама там же увидела свет, то есть не стала 
доступной большому количеству читателей, позволим себе подробную цитату с некоторы-
ми комментариями в контексте заявленной проблематики: 

"В Киеве мессы проходили на стадионе. Подиум был построен в форме корабля 
("корабль - символ жилища, организованного для жизни в экстремальных условиях, в 
открытой стихии" [4, 237] - чрезвычайно удачно подчеркивает неординарность ситуации 
пребывания римского понтифика в преимущественно православной стране. - Л.В.), а сам 
Папа Римский находился на помосте высотой более 10 метров, задрапированном голубой 
тканью. Напротив алтаря в форме ковчега (образ "Ноева ковчега" столь же красноречив в 
данном контексте: это "самый древний корабль-символ. Корабль является миром в себе, 
одновременно цельным и ограниченным. Это странник в космосе, в стихии" [4, 239] - 
ка-толический странник в космосе стихии православия. - Л.В.) были установлены скамьи, 
на которых во время мессы разместились руководство страны и почетные гости... 

Когда с большим размахом были организованы мессы во Львове. Как пишет С. 
Иваш-ко в "Газете.ру", "организаторы постарались обставить церемонию со всем 
возможным величием, граничащим с гигантоманией. В частности, на ипподроме 
установили 22-метровый алтарь в виде трехъярусного храма, на фоне которого трон 
понтифика выглядел очень маленьким". Правда, плохую видимость с лихвой искупали два 
громадных телеэкрана (а телевизионный канал является основным в коммуникационной 
структуре современных обществ. - Л.В.), показывавших престарелого понтифика 
крупным планом. Неудивительно, что у собравшихся во Львове наблюдалось "настоящее 
религиозное рвение вплоть до визгов при появлении понтифика",   отмечает М. Кирпонос 
в "Вестях.ру". 

Не менее великолепную работу провела пресс-служба Ватикана, а также ее дочерние 
организации и подконтрольные СМИ. Информационная кампания, начавшаяся еще 
полгода назад, была проведена на самом высоком уровне, с использованием новейших 
достижений в сфере работы с массовым сознанием. "Тот размах пропаганды, которая ве-
дется на Украине в дни папского визита, не знает себе равных в новейшей истории этой 
страны", - пишет Д. Сафонов в "Стране.ру". 

Киев и Львов были заклеены плакатами, на которых папа изображен на фоне право-
славных святынь (вызывающее наложение ведущих символов разных конфессий, наво-
дящее на мысли о попытке духовной экспансии. - Л.В.), в частности Киево-Печерской 
лавры. В розданных каждому журналисту в пресс-центре материалах говорится, что эти и 
другие православные святыни на самом деле - святыни Греко-католической церкви (хотя 
сделана сноска, где говорится, что они пока юридически не принадлежат ей). Про Укра-
инскую православную церковь московского патриархата, к которой принадлежит боль-
шинство исповедующих православие украинцев, сообщается, что для нее характерны 
"апелляции к власти с целью устранения конкурентов, приоритет внешнего благочестия 
над внутренним, заангажированность и внутрипартийная борьба, невнимание к важней-
шим социальным проблемам и отказ от ведения диалога с обществом". 

Одним словом, пиар Ватикана впечатляет. Не менее сильное впечатление произво-
дили и речи папы о мире, дружбе, солидарности, произнесенные к тому же на украинс-
ком. Ораторскому таланту понтифика, которому не мешает ни болезнь Паркинсона, ни 
старческая дряхлость, мог бы позавидовать любой вития. А его певческие способности, 
неожиданно проявившиеся в ответ на беспрестанный дождь, довершили сходство главы 
Ватикана с популярными рок-кумирами" [6]. 
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...Мифологическая символизация древних цивилизаций, безусловно, отличается от 
"опустошенной", знаковой символизации современной культуры [5, 144 - 152]. Но то, 
что мы называем объективной действительностью, объективной реальностью, на самом 
деле есть интерпретированная посредством средств данной культуры, т.е. мифологизиро-
ванная реальность, в значительной степени заново ремифологизирующаяся с наступле-
нием каждой качественно новой эпохи. Очевидно, что представители другой культуры 
по- другому осуществляют коммуникативную фильтрацию той же объективной действи-
тельности, по-своему интерпретируют "нашу" реальность, обнажая проблемы, которые 
являются объектом исследования герменевтики. И в этом смысле миф является естествен-
ной и необходимой формой жизни и мышления человеческих обществ. 

Об этом убежденно писал в своей "Диалектике мифа" А.Ф. Лосев: "Это не выдумка, 
но наиболее яркая и самая подлинная действительность. Это — совершенно необходимая 
категория мысли и жизни, далекая от всякой случайности и произвола" [7, 24]. Отсюда 
соблазн ремифологизации общества, искушение контролируемым символом. Здесь, 
возможно, коренится секрет общественного влияния средств массовой информации, 
владеющих инструментами, необходимыми для восхождения факта по пути "событие 
- информация - символ". Отсюда, в определенной степени, вырастает и статус 
"четвертой власти", поставивший СМИ в один ряд с законодательной, исполнительной 
и судебной властью, который, в свою очередь, и сам является одним из мощ-нейших 
мифов современной цивилизации. 

Любая эпоха имеет свой "основополагающий миф" [5, 156]. Смеем утверждать, что 
основополагающий миф молодого независимого государства Украины еще не сформиро-
вался. Это объясняет дезориентирующую общество поливариантность истолкований од-
них и тех же событий. Миф о независимости, праве на создание собственной государствен-
ности уже выполнил свою великую миссию. Процесс функционирования и развития мо-
лодого государства требует уже новой мифологии, новой символики. В начале III тысяче-
летия украинская нация пребывает в интенсивном поиске таковой. 

Мы обнаруживаем на социальном пространстве Украины конкурирующие мифы, 
которые регулируют восприятие и поведение определенных коллективов, порождая 
упоминавшуюся уже многозначность интерпретаций одного и того же события. Вер-
немся к выбранному примеру. 

Визит папы в Украину, несомненно, знаменательное событие. Даже в дате его при-
бытия в страну можно обнаружить, при желании, символический смысл - 21 июня, за 
день до исторической даты нападения фашистской Германии на Советский Союз. Какие 
же смысловые подтексты можно усмотреть в этом событии на символическом уровне ин-
терпретации? Второй барьер механизма коммуникативной фильтрации объективной дей-
ствительности преодолело несколько трактовок анализируемого события: 

1. Проправительственные круги украинского общества считают визит папы более 
чем удавшимся, воспринимая его как символ "отпущения" Западом Леониду Кучме по 
литических грехов, открывающего прикрытые до недавнего времени возможности интег 
рации Украины в сообщество "цивилизованных европейских государств". 

2. Православная общественность, вероисповедально идентифицирующая себя с ка 
нонической Украинской православной церковью московского патриархата, воспринима 
ет это событие как символ безуспешности усилий католицизма сломить твердую позицию 
Русской православной церкви в Украине. 

3. Украинские католики видят в последствиях визита папы поражение Католи 
ческой церкви как носителя и пропагандиста "западных ценностей" в распростране 
нии католицизма на Украине, находящейся в регионе Востока, т.е. наше событие рас 
сматривается уже в контексте экспансии католической цивилизации Запада на терри 
торию традиционно православных восточных стран.   В связи с этим подчеркивается 
недопустимость выбранных папой методов ведения межконфессионального диалога. 
Имеется в виду, в частности,  состоявшаяся во Львове "беатификация тех, кто поло 
жил жизнь на борьбу как с Православной Церковью, так и с государством ее народа" 
[6] - греко-католических "мучеников", репрессированных Сталиным за сотрудниче 
ство с фашистами в годы Второй мировой войны. 

4. Развивая предыдущую версию истолкования последствий папского визита, на 
прашивается интерпретация его как символа непримиримости межконфессионального 
взаимонеприятия в Украине, а также активного противоборства разных политических 
сил украинского общества (в качестве причастных к организации визита следует назвать 
Рух, Конгресс украинских националистов, Черновила-младшего, вице-премьера Нико 
лая Жулинского, называемого иногда главным "дерусификатором", т.е. силы, "идеоло 
гические корни которых происходят из униатской Галиции" [8]). 
93 



Все эти интерпретации были представлены летом 2001 года в печатных, телевизион-
ных и сетевых СМИ, отечественных и зарубежных, светских и религиозных, изобличая 
масс-медийный информационный канал как основной в процессе мифологизации соци-
альной действительности. С другой стороны, коммуникативная фильтрация объектив-
ной действительности является механизмом ремифологизации социума. 

Из анализа различных интерпретаций одного события - в данном случае "апостоль-
ского визита" — приходится сделать вывод о том, что коммуникативная структура совре-
менного украинского общества еще не установилась. Иерархия коммуникативных пото-
ков не определена, механизмы коммуникативной фильтрации объективной действитель-
ности не направлены на создание единой социальной мифологии, способной сплотить на-
цию на тернистом пути реформ. 

Тем не менее, одной из закономерностей развития системы общественных отноше-
ний является тенденция к снижению агрессивности в формах, способах, методах осуще-
ствления взаимоотношений между социальными группами, в чем и проявляется, глав-
ным образом, новаторство в развитии общественных отношений [9, 54]. 

Анализируя диалектику традиций и новаторства в развитии общественных отноше-
ний, мы обнаруживаем последовательное восхождение к более "щадящим" формам дея-
тельности, пока не приходим к принципиально неантагонистическим традициям осознан-
ного взаимообогащения. Это, можно сказать, вторичный продукт прогресса. Чем далее 
развивается интеллект, тем более он вынужден ограничивать свою всевозрастающую раз-
рушительную мощь, дабы избежать самоистребления человеческого рода. В качестве ин-
струмента самоограничения человеческий род вырабатывал и постоянно развивал, в со-
ответствии с меняющимися историческими условиями и собственными потребностями, 
систему культуры. Неизменным остается лишь ее стержень - система общечеловеческих 
ценностей, единый объективный моральный кодекс [9, 84]. 

Эти изыскания подтверждают вывод А. Назаретяна: "Высокоразвитый интеллект 
-нpaвствен. Формируясь изначально как инструмент агрессии (самосозидающего 
разру-шения) интеллект через прагматику выживания, через драматическую логику 
отношений с миром находит в себе самом ресурсы для последовательного преодоления 
природной aгрессивности" [10, 132]. 

Общецивилизационные цели противодействия общественной энтропии закладыва-
ют в принципы социального управления законодательную защиту общепринятых норм 
поведения. Моральные, этические, религиозные, правовые ограничения, удерживающие 
в определенных рамках массовое поведение, призваны способствовать социальной стабиль-
ности, в том числе усиливать предсказуемость коммуникативных потоков. 

Динамика эволюции нетрадиционных обществ, развитие информационной циви-
лизации повышает общественную значимость средств массовой информации в совре-
менной культуре, в том числе в процессе коммуникативной фильтрации объективной 
действительности. Актуальной становится проблема социальной ответственности жур-
налистики. "Просеивая" объективную действительность, отбирая события, достойные 
новостного статуса, журналист создает информационную базу для формирования сим-
волики современной культуры. 

Сегодня мы, говоря о ремифологизации социума, уже не связываем понятие "ми-
фологема" исключительно с представлениями о богах. В частности, Н.С. Автономова 
определяет мифологему как "образ, отвечающий задаче первоначальной систематиза-
ции реального жизненного материала" [11, 52]. Классик эзотерической христианской 
мысли В. Томберг наделял мифологические символы характеристикой "магического, 
ментального, психического и нравственного воздействия" [12, 9] и называл их "энзи-
мами", "ферментами", которые стимулируют психическую, духовную деятельность, 
выражая "вечную идею, интуитивно воспринимаемую человеком, который заново пе-
реживает содержание... мифа" [12, 18]. 

Таким образом, сегодня СМИ играют ведущую роль в очередной ремифологизации 
социума. Другие практики-коммуникаторы - политики, государственные деятели - вы-
нуждены играть по правилам, задаваемым mass-media. И в данных реалиях существенно 
повышается значение профессиональной страты PR-специалистов. 

Определений феномену паблик рилейшнз на сегодняшний день уже существует мно-
жество. В не очень точном переводе оно означают "связи с общественностью" [13, 9]. Паб-
лик рилейшнз - это "управленческая функция, которая призвана устанавливать и под-
держивать взаимовыгодные отношения между организацией и общественностью, от ко-
торой зависит ее успех или, наоборот, неудача" [14, 20]. PR - это "деятельность по приме-
нению средств убеждения, направленная на формирование, коррекцию или изменение 
общественного мнения в заданном направлении с целью усиления конкурентоспособнос- 
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ти одной идеи среди множества конкурирующих" [15, 13]. Однако поиск категориальной 
определенности относительно рассматриваемого феномена не входит в задачи данной ста-
тьи. В аспекте работы с понятием коммуникативной фильтрации объективной действи-
тельности нам важно, что одной из задач паблик рилейшнз является "коммуникативная 
организация общества в целом" [1, 11]. 

Симптоматично, что и система высшего образования Украины постепенно пово-
рачивается лицом к новой для нашего общества профессии. Эта примета дня отражает 
назревшую потребность украинского общества в профессионалах подобной специали-
зации, сигнализирует о начавшемся осознании необходимости оптимизации системы 
общественных отношений. 

Паблик рилейшнз, оправдавшие надежды западного человечества в XX веке, го-
товы и на территории СНГ стать силой, способной противодействовать случайному 
отбору событий из информационного мира в символический, канализировать процессы 
коммуникативной фильтрации объективной действительности в русло обеспечения 
эффективного, конструктивного взаимодействия многообразных социальных 
групп современного общества, наконец, оптимизировать бурные процессы 
ремифо-логизации украинского социума. 
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ВОЛОВИК Г. В. 

КОЄВОЛЮЦІИНА СТРАТЕГІЯ -ШЛЯХ ДО 
ГАРМОНІЗАЦІЇ СУСПІЛЬНОГО ЖИТТЯ 

На сьогоднішній день, в умовах постійного перетворення людиною світу з метою його 
покращення, дуже актуальною постає проблема гармонізації вітального та системного 
начал цілісного процесу життя. 

Перш ніж запропонувати ефективне вирішення даної проблеми, слід визначитись з 
основними дефініціями. 

У процесі суспільного життя поступово виокремлюються вітальне та системне нача-
ла, що перебувають між собою у стані діалектичної взаємозалежності. 

Перше з них - вітальне начало ґрунтується на природних, життєвих потребах 
людини. Воно прямим і безпосереднім чином пов'язане з її біологічним походженням 
("перша природа"). 

Інше, системне, начало характеризується потребами більш високого рангу, базуєть-
ся на матеріальному виробництві та пов'язане з функціонуванням соціуму як системи 
("друга природа"). 
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Значення цього системного начала постійно і стрімко зростає. Але чи означає це, що 
роль вітального начала паралельно "зводиться нанівець"? Звичайно, ні. Навпаки, сучасні 
суспільні перетворення носять такий фундаментальний характер, що торкаються глибин-
них вітальних та екологічних основ людського існування. Так, людство відокремилося 
від тваринного світу, від природи, але цей "біологічний баласт", своєрідний "природний 
відбиток" назавжди залишився на людських спільностях. Ось чому важливим науковим 
завданням є аналіз та послідовна оптимізація взаємовідносин обох складових людської 
сутності - вітального та системного начал. 

Співвідношення біологічного і соціального не залишається незмінним протягом 
усього процесу антропосоціогенезу (через співвідношення біологічної і соціальної при-
роди самої людини). Але при цьому не можна ігнорувати жодної з цих протилежностей. 
Сама "друга природа", за словами В.С.Баруліна, "одночасно цілком і повністю суть при-
рода і цілком суть суспільство" [1,11]. 

На нашу думку, XX століття можна позначити як століття конфлікту вітального і 
системного начал, оскільки саме в цей період людство одержало необмежені можливості 
використання природи у своїх інтересах. "Цей конфлікт, як і багато чого іншого в поведінці 
людини, також обумовлений не тільки його соціальною еволюцією, але і біологічними 
чинниками. Зокрема, відповідно до законів максимуму біогенної енергії 
Вернадського-Бауера й обмеження росту Дарвіна, будь-яка біологічна або біокосна 
система, перебуваючи в рухливій рівновазі з навколишнім середовищем і еволюціонуючи, 
посилює свій тиск на середовище доти, доки не буде жорстко обмежена зовнішніми 
чинниками, тому що натискові життя завжди протистоїть опір середовища, що його 
обмежує, або доки не на-ступить еволюційно-екологічна катастрофа. Але в суперництві з 
іншими системами виживає та, що якнайкраще сприяє захопленню енергії і 
використанню її максимальних кількостей найбільш ефективним засобом" [2,19]. 

Дійсна причина виокремлення вітального та системного начал суспільного рівня 
життя полягає в тому, що не має можливості повністю задовольнити потреби зростаю-
чого народонаселення через обмеженість природних ресурсів. Такий стан може при-
звести дo деградації біосфери, де ми живемо, і як наслідок цього - знищення умов існу-
вання подальших генерацій людства. 

Факти, що свідчать про абсолютизацію системного начала та перевагу його над віталь-
ним началом, можна згрупувати в наступних положеннях. 

По-перше, це сам смисл товарного виробництва, яке, за словами Є.І.Суїменка, "як і 
інші суттєві феномени людської історії, проходить діалектичний цикл свого розвитку -від 
фази становлення, інтенсивного росту і позитивного за своїм суспільним значенням 
розвитку - до фази стійкого, врівноваженого стану і від нього - до нисхідного розвитку і 
перетворення в свою протилежність - у руйнівну, негативну силу"[3,36]. Головним моти-
вом товарного виробництва є не безпосереднє задоволення вітальних людських потреб, а 
отримання прибутку. Саме завдяки мотивові прибутку товарне виробництво не зникає, а 
навпаки, все більше зростає, навіть тоді, коли вітальні потреби, здавалось би, задоволені 
повністю. Економічна продуктивність товарного виробництва шляхом підвищення про-
дуктивності праці за рахунок постійного оновлення технічної бази або за рахунок збільшення 
обігу товарів веде до колосального, все більш зростаючого використання природних 
ресурсів. Масштаби системного втручання людини в природний світ та природні цикли 
його розвитку створюють зазначену вище небезпеку існуванню самих життєвих форм. 
Інакше кажучи, існує певна межа у співвідношенні вітального та системного начал, пере-
ступаючи яку товарне виробництво стає анахронізмом. 

По-друге, оскільки товарне виробництво орієнтоване на споживацький попит та його 
перманентне зростання, воно зацікавлене в тому, щоб вітальні потреби максимально збіга-
лись з вартісним змістом продукції, що споживається. "Матеріалістичний дух капіталіз-
му, спрямований на те, щоб все людське життя загромадити вартісними, споживчими її 
формами... "Товарний фетишизм" перевернув у капіталістичному світі людське життя з 
ніг на голову, перетворив її самоцінність у щось відчужене та спотворене, а засіб існування 
- у самоціль" [3, 37]. Саме товарний фетишизм обумовлює механізм маніпулювання 
людиною та її потребами, створюючи мережу маркетингових служб і каталізаторів штучно 
культивованих потреб - "квазіпотреб". Останні мають виключно системний характер та 
дуже опосередковано співвідносяться з вітальними потребами. 

По-третє, що тісно пов'язано з другим, продовженням формування "квазіпотреб" є 
"споживчий релятивізм", який у величезних розмірах пожирає ресурси природи. Як відо-
мо, класичний економічний цикл руху товару, з .моменту його виробництва до споживан-
ня, проходить фази розробки нової моделі товару, його рекламного забезпечення, ринко- 
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вої апробації, після чого починається фаза активного продажу і товарного буму, яка пере-
ходить у фазу масового тиражування нового товару і дифузії його виробництва. Остання 
переростає в стабільну нецінову конкуренцію, і, нарешті, рух закінчується втратою по-
питу на товар. В умовах сучасного інноваційного виробництва, класичний цикл руху то-
вару отримав скорочену форму та із спонтанного перетворився на такий, що регулюється. 
Справа в тому, що "знявши вершки" з фази буму та активного розпродажу, сучасні 
корпорації відсікають, як непотрібні, всі інші фази, передаючи "застарілі" товари малому 
та середньому бізнесу, різного роду "second hand", а самі беруться за розробку нових 
моделей. Термін використання товару за цих умов зводиться до мінімуму, незалежно від 
того, втратив він свої споживчі якості чи ні. 

Французький соціолог М.Боске так охарактеризував цей стан: "з точки зору техніч-
них можливостей зараз немає проблем, щоб виробляти тканини, які практично не мають 
зносу, взуття, яке можна носити роками, авто, яке можна легко ремонтувати і яке може 
слугувати людині впродовж усього життя... Однак ця проблема не може бути вирішена в 
умовах, коли кожне підприємство орієнтується на ринок, на максималізацію свого при-
бутку, що змушує їх працювати якраз у зворотному напрямку - в напрямку створення 
речей з малим строком життя, щоб будувати все нові фабрики, заводи - для задоволення 
ринкового попиту" [4,232]. Проявом пріоритету системних потреб над вітальними є 
само-ліквідатори, що встановлюються на певні види продукції, зокрема, із закінченням 
зазначеного терміну в електронних приладах лопається ампула з кислотою, знищуючи 
плати цих приладів. А кому з програмістів не відомий вислів "термін ліцензії закінчено", 
що означа: придбання нового програмного забезпечення! 

А це все це означає безглузде нераціональне витрачання природних ресурсів, не 
говорячи вже про калічення та гіпертрофію людських потреб. На жаль, ринковий по-
пит, як і "споживчий релятивізм", витікає не з глибинних вітальних потреб, а із суті 
самого товарного виробництва. 

По-четверте, перемога системного над вітальним проявляє себе в політичній сфері, 
коли створення нових політичних інституцій взагалі не відповідає необхідності, а зу-
мовлене лише амбіціями політичних діячів. Як писав Алексіс де Токвілль у книзі "Про 
демократію в Америці", з самого початку політична система в США формувалася "з 
низу до верху": окрема громада міста делегувала для захисту власних політичних інте-
ресів своїх представників до графства, графства - до штату, штати - до федерального 
рівня. Всі потреби, які можна було реалізувати на нижчому рівні, не передавалися до 
вищого. Таким чином, системне начало (федеральний рівень) базувався на вітальному 
принципі представницької демократії. Подібний устрій наближений до ідеального, що й 
обумовлює життєздатність американської політичної системи. Але з часом системне 
начало бере верхи, федеральна влада в США стає самодостатньою та перестає огля-
датися на нижчі рівні політичної системи [Див: 5]. 

Системний рівень, безумовно, переважає над вітальним у політичних системах 
імперій всіх видів. Імперський центр прагне до одноманітності та уніфікації всіх своїх 
складових. Із цією метою в межах імперії періодично проводяться масові переселення 
народу, залучення найталановитіших кадрів до столиці, свавільна зміна адміністратив-
них кордонів між провінціями, ліквідація "неперспективних" та "нерентабельних" селищ 
(якщо тільки життя людини можна оцінювати з точки зору рентабельності!) або створення 
нових міст, поява яких обумовлюється лише системними факторами, насамперед, 
військового та економічного характеру. 

По-п'яте, однією з основних причин кризи суспільного життя є планетарна спеціалі-
зація виробництва та поділу праці. Яскравим проявом примату системного начала є 
транс-корпоративізм - найбільш розвинута (поряд з державно-корпоративною) і, разом з 
тим, найбільш потворна форма відносин приватної власності, оскільки доводить 
гіпертрофію товарного виробництва до абсурду і велетенських розмірів. Саме цей 
приватний інтерес у транскорпоративній формі роз'єднує цілісність людського життя, а 
разом з цим і природу на острівки вузької спеціалізації, вузько спеціалізованої діяльності, 
вузько спеціалізованих уявлень про світ, вузько спрямованих турбот про вилучення із 
власної "ніші" все нових і нових джерел прибутку. "Для одних корпоративний світ - це 
нафта, для інших - це олово, для третіх - бавовна, для четвертих - тваринництво і т.ін. І 
оскільки ці окремі світи у свідомості транскорпоративних прагматиків ніяк не асоціюються 
зі світом у цілому (а, отже, з можливостями його знищення), то і експлуатація цих світів 
пов'язана у них з виключною турботою раціональним, нікому і нічим не погрожуючим їх 
використанням у якості звичайних ресурсів. Так по частинах, по шматках винищується 
планета..." [3,40]. 
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Початком процесу гармонізації системного та вітального начал може стати так зва-
на коеволюційна стратегія, розробка якої ведеться вітчизняними вченими з метою реабі-
літації співвідношення суспільства та біосфери. Коеволюційна стратегія припускає мож-
ливість гармонійного розвитку суспільства та природи, без надання переваги одному з них, 
тобто необхідним вважається досліджувати характер стосунків між ними, а також роз-
глядати, як вони впливають на практичну діяльність людини. Крім цього, слід заува-
жити, що "не йдеться про перетворення природи, а про адаптацію до неї, збереження та 
розвиток екосистем, створення там штучного середовища у такій формі, щоб воно не 
деформувало природне середовище існування людини" [6,478]. 

Ця стратегія спрямована на зовсім нове розуміння природи, вона орієнтує люд-
ство на утвердження в свідомості людей нової моральності. Її метою виступає вплив на 
зміну пізнавальних та ціннісних орієнтацій людей, на чому зосереджуються детермі-
нанти другої групи [7,3-30]. 

Але впровадження коеволюційної стратегії наштовхується на протидію тотальної кризи 
суспільства як на національному, так і на планетарному рівні. Тому, перш ніж визначити 
основні напрямки коеволюційної стратегії, ми повинні вказати на ті проблеми, від 
вирішення яких залежить процес гармонізації вітального і системного начал. І ці проблеми 
ми спробуємо розглянути, обмежуючись рамками однієї держави, а саме - України. 

У період існування СРСР були більш-менш налагоджені зв'язки між республіками, 
був контакт у всіх сферах життєдіяльності людини, але з розпадом Союзу всі відносини, 
що раніше існували, були порушені і кожна з нині суверенних держав опинилася на межі 
катастрофи. Незалежна держава Україна зараз перебуває в складній ситуації. Перед нею 
виникло безліч проблем, причому одна випливає з іншої. Економічне, політичне, соціальне і 
духовне життя великої кількості громадян України знаходиться під загрозою свого існу-
вання, а це сприяє загостренню екологічної кризи. Причому, як справедливо відзначає 
В.П.Бех, "цілісна концепція саморозгортання громадського життя в Україні повинна ба-
зуватися, в першу чергу, не на зразках передового закордонного досвіду, а на особливостях 
менталітету українського народу, помноженого на потужність інтелектуального по-
тенціалу країни, якість і кількість наявних продуктивних сил, а також характер вироб-
ничих відносин, що культивуються, і організаційний гуманізм. Це продиктовано тим, що 
для будь-якої системи, а тим більше для України, яка перебуває у фазі становлення, 
внутрішні зв'язки важливіші від зовнішніх, оскільки саме вони створюють її неповтор-
ний образ, забезпечують живучість і прогресивний розвиток" [8,12]. 

Тобто, ми повинні оглянутися, насамперед, на свій власний досвід, оскільки прак-
тично ідентична ситуація в країні вже спостерігалася - після Другої світової війни, коли 
довелося відновлювати країну без допомоги сусідніх держав, маючи під рукою тільки волю 
до життя і бажання жити краще. Чи означає це, що для того, щоб виникло бажання жити 
краще, нашу націю треба "загнати в безодню", і тільки в такому випадку у народу виникає 
природна потреба в кращих умовах існування? 

Розпад Союзу РСР дуже сильно дестабілізував розвиток нашої економіки. У зв'язку 
з цим багато людей виявилися без робочих місць, отже, і без засобів до існування. Деваль-
вація курсу гривні стосовно долара істотно знизила рівень заробітної платні, пенсії, але 
при цьому ціни продовжують свій неприборканий ріст, має місце зрівнялівка в зарплатах і 
пенсіях, незалежно від професійного стажу, категорії. Заморожені банківські внески 
позбавили багатьох жителів України надії на спокійну і забезпечену старість. Економічна 
ситуація зажадала перебудови соціалістичного мислення на капіталістичний лад. З'я-
вилася можливість розвитку комерційної діяльності, що у багатьох сферах життєдіяль-
ності дає більш значний прибуток, ніж державна служба. Але якщо на Заході підприєм-
ництво носить цивілізований характер, то у нас воно перебуває поки що на рівні приблизно 
кам'яного віку. Новоявлені бізнесмени не спроможні дати Україні новий поштовх у 
розвитку, оскільки їх прагнення не йдуть далі власної кишені. І в цьому їм не можна дорі-
кати, оскільки, як вже було доведено вище, сутність підприємництва і полягає у швидкому 
одержанні прибутку. Але для того, щоб вивести Україну з економічної кризи, необхідно 
насамперед сполучити власні інтереси із суспільними, отже, створити всі необхідні умови 
для матеріального забезпечення населення. Іншими словами, населення насамперед 
потрібно нагодувати для того, щоб воно могло вирішувати подальші проблеми. Зовсім не 
коректним видається говорити про екологічну проблему або будь-яку іншу глобальну про-
блему людині, яка сама знаходиться на межі виживання. 

За даними Центру соціального аналізу при Запорізькому відділенні Соціологічної 
асоціації України близько третини жителів міста Запоріжжя відчувають матеріальні ут- 
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руднення. На питання про те, як би ви оцінили свій матеріальний рівень на даний час, 
спеціалісти одержали такі результати (опитано було 600 респондентів, дані подані у відсот-
ках до числа опитаних): 

 

 Січень 
2000 року 

Грудень 
2001 року 

Мені не вистачає грошей навіть на їжу 31 28 
Вистачає грошей на нормальне харчування, але будь-які 
покупки викликають великі труднощі 

46 50 

Можу 1 раз на півроку робити значні покупки 15 12 

Вистачає грошей на їжу, одяг і на деякі значні покупки 6 6 
Не маю грошових труднощів 2 4 

Тобто перша ланка у вирішенні проблеми - створення додаткових робочих місць, 
заробітна платня, що відповідає праці, забезпечення комфортабельних умов прожи-
вання. Правда, при цьому не можна не сказати про позитивні зміни, що відбуваються в 
нашій державі - підвищення і перерахунок пенсій у залежності від стажу, 
підви-щення заробітної плати медичним працівникам і вчителям, створення 
спільних підприємств, співробітництво з закордонними партнерами (наприклад, 
поставка ук-раїнських трансформаторів Туркменістану, виробництво компресорів для 
спільного індійсько-російського підприємства авіаційної техніки). Нам здаються такі 
зміни дуже сприятливими. Але не можна забувати і про негативні моменти, зокрема - 
український ринок покинув нафтовий гігант "Бритиш Петролеум", американська компанія 
"Моторола", канадська нафтова компанія "Лейтерал Вектор Ресорсез". Серед причин свого 
відходу були названі такі: нестабільна політична ситуація, що ускладнює розвиток 
підприємницької діяльності, розквіт хабарництва та існуюче плутане законодавство. 

Можна навести чимало прикладів, що свідчать про кризу в політичній життєдіяль-
ності. Необхідні корінні зміни в цій сфері життєдіяльності людини, а саме - прийняття 
відповідних законів, правильний розрахунок бюджетних коштів, справедливе відраху-
вання з областей у центр і т. ін., тобто необхідне чітке і справедливе законодавство. 

Що ж стосується соціальної життєдіяльності, то і тут також ми спостерігаємо кри-
зовий стан внаслідок порушення цілісності структури суспільства. В залежності від мате-
ріального положення і, відповідно, політичного статусу населення країни розділене на 
дві конфліктуючі групи - багатих і бідних, причому треба зазначити, що проміжного стану, 
тобто представників середнього класу, в Україні немає. Ми ні в якому разі не закликаємо 
до "зрівнялівки". У соціальному стані в суспільстві завжди існувала ієрархія, але ця 
структурованість суспільства не повинна бути настільки різкою. 

Цілісність суспільства порушується сутичками національних меншин, що ви-
магають поділу території і незалежності (наприклад, республіка Крим), заклики, що на 
території Української держави повинні мешкати тільки українці, а всім іншим слід 
покинути Україну. Як вірно відзначив В.О.Таран, "у цивілізованому світі кожна лю-
дина має громадянський статус, який відображає найменування країни і з яким іден-
тифікується більшість її населення, незважаючи на те, яке етнічне походження вона 
має насправді. Наприклад, етнічні французи, німці, євреї так само, як і українці, що 
мешкають у Канаді, з гордістю промовляють: "Я - канадець"'. Аналогічно поводять 
себе в цій країні й представники інших етносів. І хоча всі вони прекрасно усвідомлюють 
своє етнічне походження, громадянський статус для них є домінуючим. Завдяки цьому 
громадянський статус мешканців країни виконує інтегруючу функцію, об'єднує всіх 
громадян у єдину поліетнічну спільність. Це забезпечує стабільність і цілісність 
суспільства, а крім того, якщо й не виключає повністю, то принаймні послаблює мож-
ливість внутрідержавних міжнаціональних (міжетнічних) конфліктів" [9,294]. Подо-
лання кризової ситуації можливе тільки у випадку духовного об'єднання всіх націо-
нальностей, що мешкають на території нашої держави. Тільки в цьому випадку ми 
маємо можливість стати сильною державою. Уникнувши внутрішніх конфліктів, ук-
раїнська держава зможе вирішувати зовнішні проблеми. 

Становищу, що склалося в економічній, політичній і соціальній сферах життєді-
яльності відповідає і духовне життя суспільства. Відсутність у людей таких якостей, як 
милосердя, співчуття, прагнення допомогти людині, що опинилася в біді, толе-
рантність, щедрість і т. ін. свідчить про кризу духовного життя. Наше суспільство пе-
ребуває на сьогоднішній момент, на думку Лідії Сохань, під впливом психологічних 
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отрут, причому вона вірно зазначає, що такий вплив часто спостерігається "у періоди 
історичних зламів, коли докорінні зміни зачіпають глибинні шари життя, зумовлю-
ють істотні зміни в самих основах життєустрою й у системі життєвих цінностей, у такі 
періоди соціальних трансформацій, пов'язаних з глобальними руйнівними процеса-
ми, дуже інтенсивно відбувається накопичення в суспільстві психологічної цикути, 
яка отруює його духовно-моральну ауру" [10,179]. Розкриття цих понять можливе 
через визначення місця духовності в житті людини. 

У певній сфері поняття духовності набуває ідеального значення, відображає праг-
нення людства до самовдосконалення. Його дефініція ототожнюється з положенням 
про те, що "внутрішньо багата особистість, орієнтована на вищі цінності - силу духу, 
здатність діяти сміливо, творчо, прагнути піднятися над повсякденністю, бажання 
жити більш насичено, по-справжньому" [11,50]. Духовність - це аксіологічний вимір 
буття, як зовнішнього, так і внутрішнього, його співвіднесеність з абсолютними цінно-
стями, вічністю, творчістю, свободою. Але вона не є річ, і не коректно буде говорити 
про її наявність або відсутність. 

Духовність являє собою джерело творчості життя, яке людина має можливість 
відкрити, а потім підтримувати і зберігати. Але це джерело також легко і втратити. Для 
того, щоб духовність могла існувати, їй необхідні відповідні умови, такі як розвиток свідо-
мості, самосвідомості людини, її емоційних, моральних, естетичних, інтелектуальних і 
інших якостей [11,51]. Таким чином, людина, культивуючи в собі самостійно ці якості, 
свідомо підходить до того стану життя, на який вона заслуговує і який вважає кращим 
для себе. "Духовність, яка виходить із глибини людини, є творчою силою, що підтримує 
особистість, духовність несе з собою людяність, це взаємопоєднання розуму і душі, ...ду-
ховність існує як рух, який виникає із колізії душі. ...Духовність - це самопоринений стан 
людини в світ, що веде до внутрішньої єдності людини з людиною..." [12,128]. 

Ставлення до самого себе і до навколишнього світу є складовою поняття духов-
ності. У цьому контексті у людини формуються такі душевні прояви: милосердя, 
співчуття, любов до ближнього, толерантність, щедрість, тобто здібності, що базуються 
на щиросердності людини. 

Відповідно, поняття щиросердності охоплює як ставлення до самого себе, так і став-
лення до ближніх, як до самого себе. 

"С людьми ты тайной не делись своей, 
Ведь ты не знаешь, кто из них подлей, 
Как сам ты поступаешь с Божьей тварью, 
Того же жди себе и от людей" [13,338]. 
Вимога "стався до людей так, як хотів би, щоб ставилися до тебе" є одна з основних 

вимог для збереження і продовження життя на Землі. Ще Кант писав: "Існує тільки один 
категоричний імператив, такий як: слідуй тільки відповідно до такої максими, керую-
чись якою, ти в той же час можеш побажати, щоб вона стала загальним законом" [14,159]. 

Для збереження і підтримання в собі людяності людині необхідні ще деякі якості, 
зокрема, наявність віри, надії і любові. Ці якості вважаються важливими в житті люди-
ни, оскільки зберігають і підтримують в ній відчуття повноти, реальності даного їй жит-
тя, знання того, що в її житті можливо все краще ще попереду, що дозволяє їй не розчаро-
вуватися і прагнути поліпшення власного існування. 

Любов містить у собі як віру, так і надію, але це є щось більше, ніж просте підсумо-
вування цих якостей. "Любов знаходиться біля самих джерел існування людини - її пси-
хічна захищеність і врівноваженість, її здібності і навіть таланти закладаються материнсь-
кою любов'ю. Позбавленому цієї любові, вихованому в байдужій, відчуженій атмосфері 
все подальше життя погане - він почуває себе самотнім, навіть якщо оточений численним 
сімейством і друзями, гостро відчуває незатишність, невпорядкованість свого буття, не-
безпечну тендітність навколишнього світу. Але й у цьому випадку єдиний порятунок 
-знову ж любов, що будить заснулу, замерзлу душу, повертає людину з механічного авто-
матичного стану до повнокровного життя" [15,239]. 

Любов наповнює змістом життя людини, робить її існування повноцінним, цілісним. 
Любов є "зусилля в будь-який спосіб залишитися живим. Людина відчуває, частіше всього 
несвідомо, що живе вона тільки, коли любить, що тільки любов вириває її з монотонної 
механічної повторюваності повсякденного побуту. Причому, вона живе саме своє власне 
життя. ...Любов не підпадає ні під які стандарти і стереотипи, це цілком оригінальне життя, 
де, як і у творчості, немає ніяких правил і авторитетів" [15,234]. 

Наявність у людині віри, надії і любові дозволяє судити про ЇЇ духовність. Людина 
духовна настільки, наскільки в ній жива віра, надія і любов. Дані характеристики дають 
можливість розглядати життя людини як цілісність, поза цими якостями життя втрачає 
сенс, перетворюється в однобічне, неповноцінне існування. 
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Як зазначає Л.Д. Кривега, "історія людства свідчить про те, що в культурі завжди свідомо 
або несвідомо визначалася міра людського в людині, перехід за яку загрожував самозни-
щенням. Межа цієї міри була нібито сакральним простором, переступати за який загрожу-
вало особистою і суспільною катастрофою" [16,135]. Поняття духовності і щиросердності є 
саме тим мірилом людяності, за якого вони взаємодоповнюють один одного, являють собою 
компоненти цілісного життя, тому що за відсутності якогось із них ми спостерігаємо дефор-
мацію, а потім і деградацію особистості, а в остаточному підсумку і суспільства. 

Повертаючись до коеволюційної стратегії, зазначимо, що вирішення цих проблем 
можливе лише в комплексі. Окремі вдосконалення можуть привести лише до тимчасового 
поліпшення, але не до принципового "зняття протиріччя". Як на рівні життя соціальних 
груп і суспільства в цілому, так і на рівні життя особистості слід докорінним чином 
змінити моделі поведінки, моделі ставлення до життя. 

Лише на перший погляд здається, що процес життя кожної конкретної особистості 
можна назвати хаотичним, дезорганізованим. Але це не так: які б несподіванки не вини-
кали на життєвому шляху, які б зовнішні сили не вносили зміни у життя людини, не можна 
ігнорувати те, що все це і є життя людини, вона є його творцем, і тому вона має право 
залишатися сама собою. Людське життя здійснюється відповідно до визначених прин-
ципів, серед яких основними слід вважати принцип володіння і принцип буття. 

Принцип володіння (власності) в даний час у нашому суспільстві є основним, та-
ким, що визначає все подальше існування людини. Тут спостерігається прагнення до 
оволодіння всіма досягненнями, багатствами світу, прагнення підпорядкувати собі все 
й всіх. При цьому людина не задовольняється тим, що вже має (у буддизмі така поведінка 
позначена як "ненаситність"). Але не слід забувати, що нічого вічного у світі немає. 
Смерть людини, втрата певного соціального статусу або знецінення об'єкта володіння 
можуть змінити все те, що здавалося вічним. Отже, людина, чиє життя протікає відпо-
відно до даного принципу, перетворює його в ілюзію. 

Як уже зазначалося, основною характеристикою принципу буття є внутрішньо влас-
тива активність, продуктивне використання власних потенціалів людини. Тільки активна 
людина дає можливість проявитися здібностям, їй притаманним, тому, чим її нагородила 
природа. З позицій цього принципу багатство можна визначити як цінності, що людина дає 
іншим людям. Цим ставленням вона виражає свою справжню належність до світу, мож-
ливість бути реалізованою не тільки в особистому житті, але й у житті суспільства. 

Два зазначених принципи є визначальними в поведінці людини на всіх рівнях і в 
усіх формах життєдіяльності. Найважливіше в житті людини - це вирішити питання, на 
основі якого з принципів будувати своє життя, що важливіше - речовинне чи живе існу-
вання? Цей вибір дається людині не легко. "Бути" - значить відмовитися від егоцентризму 
і самолюбства, відчути живу приналежність до світу, знайти своє, унікальне і неповторне 
місце в житті, віддавати, а не брати" [11,44-47]. 

Людське життя постає як проблема, що потребує вирішення на кожному етапі жит-
тєвого шляху. Як ми вже говорили вище, життя людини - це процес створення себе, побу-
дова власного життя у відповідності до своїх інтересів, потреб, цілей, прагнень, духовного 
світу, із розумінням людиною сенсу життя. У залежності від обраних принципів людське 
життя відбувається відповідно до речовинної або ж до життєтворчої моделі. 

Модель речовизму орієнтує людину на володіння речами, "вживання" людини в 
роль, яку вона грає в суспільстві. Ця модель відноситься скоріше за все не до людини, а 
до роботи організму-машини, що перебуває в полоні минулого, старого, для якого 
неможливе відкриття чогось нового, унікального. Така людина залежна від 
кого-не-будь, чого-небудь, її життя чітко визначене, і в такому випадку говорити про 
процес творчості життя неможливо. 

Абсолютною протилежністю виступає модель життєтворча. Важливим компонентом 
цієї моделі є духовне формування і подальший розвиток людини, а ця умова реалізується 
самою людиною в процесі життєдіяльності, тому що не дається при народженні. Але при 
цьому не можна забувати, що людина є "тіло, душа, дух. Тілу належать відчуття, душі 
-прагнення, духу - основоположення. Якщо духовне начало в нас загальне, то загальним 
буде і розум, у силу якого ми є розумними істотами" [17,520]. 

Компонентами цілісної моделі людського життя є розвиток фізичних, інтелектуаль-
них, вольових, емоційних здібностей людини, що перебувають у гармонії, без пріоритет-
ності однієї з них, іншими словами, життя людини повинне будуватися з урахуванням 
усіх позитивних сторін запропонованих моделей, тобто не варто реалізовувати заздалегідь 
встановлений план, а створювати своє, зручне для себе і для навколишнього оточення. 
Однією з вимог до даної моделі життя людини виступає вирішення проблеми ефектив-
ності життя, причому для відповіді на поставлене питання людині потрібно мобілізувати 
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всі внутрішні резерви, відкрити в собі духовність, багатство душі, тобто важливим у житті 
людини стають самовдосконалення, самопробудження і самопізнання [11,47-49]. 

Таким чином, на індивідуальному рівні коеволюційна стратегія полягає в заміні 
моделі "мати" моделлю "бути" - всебічного саморозвитку та самовираження особис-
тості. Інструментальні цінності слід перетворити на цінності термінальні, 
смисле-життєві, які б врешті-решт забезпечили самообмеження руйнівної експансії 
людини на навколишній світ. 

Підводячи підсумки, зазначимо, що на рівні життя соціальних груп та суспільства в 
цілому коеволюційна стратегія полягає в тому, щоб: 

- задати новий алгоритм способу життя і способу природокористування, пов'язаний 
з формуванням розумних потреб, планомірністю, контролем за виробництвом, запровад 
женням різного роду мораторіїв і табу, гармонізації природи і культури тощо; 

- відмовитися від штучного (інноваційного) збільшення обороту продукції, що ката 
лізується рекламою, какофонією мод, культивуванням "квазіпотреб"; 

- позбавитися "споживчого релятивізму", нестримної гонки товарного виробницт 
ва, замінюючи їх виробництвом речей і продуктів довгострокового використання; 

- позбавитися алогізму "надлишкової товарної маси", що винищується корпорація 
ми в ціновій конкуренції, чим скоротити надлишкове виробництво - джерело ірраціональ 
ного витрачання природних ресурсів; 

- повернутися до комуналізації тих сторін життя, технічна індивідуалізація яких при 
зводить до перевантаження суспільної інфраструктури і крайнього ступеня урбанізації; 

- відродити та вивести на новий рівень технічних та організаційних досягнень людсь 
ку духовність як головну цінність інформаційної цивілізації, з відповідною етикою "бла 
гоговіння перед життям", яка б дозволила знову перетворити природу з брудної "май 
стерні" в чистий "храм". 

Лише виконання цих умов зароджує надію на продовження існування життєвих 
форм у їх цілісності - від вірусів до людства, на яке покладено відповідальність і в силах 
якого зберегти життя на Землі. 
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КИРБЯТ'ЄВ О.Л. 

ІРРАЦІОНАЛЬНІ ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ ГРОМАДСЬКОЇ ДУМКИ 

Як і будь-якому соціально-філософському феномену, громадській думці в процесі 
формування притаманні раціональні та ірраціональні фактори. Діалектичний принцип 
єдності і боротьби протилежностей застосовується і до формування громадської думки. 
Тому, беручись за розгляд ірраціональних факторів формування громадської думки, не-
обхідно спочатку, на мій погляд, проаналізувати громадську думку із суб'єктно-об'єктив-
них позицій як феномен масової свідомості. 

За І.Кантом, "думка є свідоме визнання певного істотним. Воно (визнання) недо-
статнє як із суб'єктивного, так і з об'єктивного боку. Якщо визнання істотності суд-
ження має достатню основу з суб'єктивного боку і, в той же час, вважається об'єктивно 
недостатнім, то це є віра. Врешті-решт, і суб'єктивно, і об'єктивно достатнє визнання 
істотності і судження є знання". 

Український соціолог Е.Якуба дає вельми доступне і характерне визначення гро-
мадської думки: "Громадська думка - це стан реальної свідомості мас, яке виражає домі-
нуюче відношення, позицію з актуальних суспільно значимих питань". 

Громадська думка має всі ознаки соціального інституту, а саме: цінності, норми, 
функції та алгоритми дії. Цінність та алгоритми дії — складові громадської думки. Нор-
ми та функції громадської думки - у свою чергу похідні від її складових. Складові та 
похідні громадської думки, залежно від соціального статусу її носіїв, можуть бути по-
лярним і в порівнянні з іншими. 

Цінності та алгоритми дії можна умовно вважати об'єктами та суб'єктами громадсь-
кої свідомості, норми та функції - породження перших двох складових - є, відповідно, 
об'єктами та суб'єктами громадської думки. Нормам і цінностям відповідають знання та 
віри. В свідомості представників нижчих соціальних ролей віра - домінанта. У представ-
ників вищих соціальних статусів знання - первинні, віра - часто фетиш і засіб маніпулю-
вання нижчими. Згідно з діалектикою людства так було, є і буде довго, напевно, протягом 
всього існування роду людського. 

"Віра є все, а інше - нічого". Ця теза домінує у свідомості суспільства під час соціаль-
них катаклізмів - перетворювань - революції, війн тощо. І ця теза тоді стає головні-
шою навіть в таких великомасштабних організаціях з високим рівнем контролю, як 
армія. Ірраціональність, девіантність поведінки людини в цих обставинах, втрата нею 
самоідентифікації, самоконтролю повністю відповідає версії Густава Лебона, яку він 
запропонував в 1895 році. Згідно з його версією "колективне прагнення" доводить до 
того, що свідомість у окремих особистостей майже повністю зникає. За Лебоном, 
найбільш схильні до "інфекції" люди з нижчих прошарків суспільства, з нечітко ви-
раженою індивідуальною культурою. Ось приклади. 

Середньовіччя. Похід Хрестоносців у Палестину на чолі з королем Ричардом Левине 
Серце. "Вбивайте всіх. Господь на тому світі відрізнить своїх від інших", - десь таку уста-
новку отримали від короля Ричарда його воїни. І вони вбивали, будучи переконаними в 
святості своїх дій, бо так діяти наказав король - їх символ віри та духовний пастир. 

Велика Вітчизняна війна. Німецько-фашистські загарбники влаштовують жахливі 
безчинства на окупованих територіях Радянського Союзу. На ременях німецьких сол-
датів надпис: "З нами Бог", а в свідомості - звернення Адольфа Гітлера: "Вбивайте. Не 
зупиняйтеся, не думайте, хто перед вами: чоловік, жінка або дитина. За вас подумав фю-
рер". І вони вбивали, порушуючи головну християнську заповідь: "Не убий", маючи при 
собі постійне нагадування про присутність з ними Бога. 

Вищезазначені приклади з історичного минулого - діалектики людства - наочно 
демонструють таке соціальне явище, як масова поведінка. Цей феномен багатогран-
ний. Якщо розглянути декілька його аспектів, то необхідно, на мою думку, надати ха-
рактеристики суб'єктам масової поведінки та їх видам з точки зору ірраціональності їх 
існування у загальноприйнятому сенсі. 

Традиційно, коли йдеться про суб'єкти масової свідомості та поведінки, згадують 
про натовп. Цю спільноту можна охарактеризувати, як ту, що має мінімальний ступінь 
організованості і структурування. Натовпу притаманні мінливі настрої. Прикладами на-
товпу є й велика кількість людей на місці скоєння дорожньо-транспортної пригоди; й вбо-
лівальники на футбольному матчі. Представників всіх прошарків та стратів суспільства 
у натовпі єднає один елемент - елемент стихійності, який змушує діяти неадекватно, ірра-
ціонально, під емоційним впливом, образно кажучи, і професора, і слюсаря. І на достат-
ньо короткий термін натовп об'єднує єдина громадська думка. 
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Більш чітке визначення натовпу може бути у наступному вигляді. Натовп - це тим-
часове зібрання людей, об'єднаних у певному стислому фізичному просторі спільністю 
інтересів. Агрегація - деяка кількість людей, зібраних у певному фізичному просторі, 
які не вдаються до свідомих взаємодій. Натовп не є простою агрегацією індивідів. Усві-
домлення присутності навколо інших людей веде до нез'ясованого, але багатого вражен-
нями взаємообміну, заснованого на спілкуванні за допомогою очей, міміки, жестів, поз і 
навіть стилів одягу. Натовп може мати багато ознак і характеристик. Однак деякому на-
товпу притаманні спільні ознаки: 

1. Навіяність. Людина натовпу більш навіювана, ніж людина поза натовпом. Вона з 
більшою імовірністю приймає думку, почуття та дії більшості. 

2. Анонімність. Індивід відчуває себе незначним та необізнаним у натовпі. Натовп 
діє як єдине ціле, і його індивідуальні члени не сприймають себе як окремих індивідів. 

3. Спонтанність. Люди, як правило, не замислюються над своїми діями, і їх поведін 
ка залежить виключно від емоції. 

4. Невразливість. Людина почуває себе невразливою. Це наслідок анонімності, і тому 
відпочуває себе поза соціальним контролем. Людина нібито знімає з себе відповідальність, 
діючи з усіма як єдине ціле. 

Ці ознаки натовпу підтверджую прикладами. Під час французької революції XIX 
століття великосвітські дами, знущаючись над полоненими комунарами, кололи їм очі 
парасольками, перебуваючи під впливом зборища - емоційно збудженого натовпу, який 
відчуває потяг до насильства. 

В англійському гуманітарному вузі у наші часи було проведено психологічний 
експеримент. Студентів розділили на дві групи - умовних "рабів" і "наглядачів", ство-
рили відповідні умови для обох груп. Вже через декілька годин експеримент припинили, 
тому що "наглядачі" дуже швидко і повною мірою відчули свою зверхність над "рабами". 
Вони били їх і знущалися над ними, ніби все було насправді. При певних умовах натовп 
трансформується в інші соціальні категорії. 

Коли у натовпі з'являється лідер, а значить і чітко визначена мета, тоді натовп 
пере-творюється в іншу категорію, назва якої - "маса". Приклади маси: мітинги, пікети і 
т.і. Дії маси більшою мірою засновані на системі загальноприйнятих цінностей і норм, 
більш пророковані. Однак, якщо лідер має достатньо значний вплив на маси, то його 
навіжені ідеї, жорстокі та антигуманні за своєю сутністю, сприймаються масою як 
доброчесні для людського суспільства у цілому. "Смерть однієї людини - трагедія, смерть 
мільйонів -статистика". Це життєве кредо таких лідерів - політичних діячів, як В.Ленін, 
Й.Сталін, А.Гітлер. І вони самі є факторами формування громадської думки, в основі якої 
ірраціональність способів та методів досягнення кінцевої мети. 

В соціології є термін "квазігрупа". Квазігрупі притаманні наступні риси: 
спонтанність утворення; 
нестабільність взаємозв'язків; 
відсутність різноманітності у взаємодіях; 
короткочасність суспільних дій. 
Квазігрупи, як правило, існують короткочасно, після чого остаточно розпадаються або 

під впливом ситуації перетворюються в стійкі соціальні групи - суб'єкти масової поведінки. 
До суб'єктів масової поведінки (СМП) належить "аудиторія". Це люди, які зібралися 

на лекцію, концерт, спортивні змагання тощо, а також на засідання парламенту, суду та 
інші постійні заходи. Цей вид СМП відрізняється від інших високим ступенем 
інститу-ціалізації. Поведінка людей в даних ситуаціях суворо регламентована відповідними 
нормами, соціальним контролем. "Натовп", "маса" і "аудиторія" є суб'єктами масової 
поведінки, які єднає більшою або меншою мірою безпосередній контакт з лідером. Але 
поруч з ними існують масові спільноти. Їх можна об'єднати під спільною назвою 
"публіка". Приклади такого СМП - читачі газет, глядачі телепередач, а також, по суті, 
електорат. Взагалі, так або інакше, засоби масової інформації виконують функції лідера в 
СМП. 

Засоби масової інформації, особливо електронні (телебачення, радіомовлення), за зна-
чимістю свого впливу на формування громадської свідомості та думки на різні СМП сьо-
годні, напевно, переважають над усіма іншими джерелами і засобами. Ступінь ірраціональ-
ності в діяльності ЗМІ на формування громадської думки у різних СМП достатньо висока. 

У багатьох ЗМІ частково або повністю відсутня так звана "відповідальність за на-
слідки" поданого матеріалу в ефірі або на сторінках друкованих періодичних видань. І 
головною причиною "відсутності відповідальності", по суті, є нажива, хоча керівники 
таких ЗМІ майже завжди із задоволенням і самозабутньо міркують про "користь для 
всіх представників суспільства відвертих матеріалів на будь-яку тему". Роздерті 
людські тіла внаслідок різноманітних аварій або злочинів, смакування "життєдіяль-
ністю" кримінальних авторитетів або "валютних путан" привносять в масову свідомість 
почуття відрази у першому випадку і захоплення - в другому, які з часом перетворю- 
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ються відповідно, як правило, в байдужість або життєве кредо. А це вже громадські 
думки стосовно цих соціальних подій та явищ. 

Ірраціональні фактори формування громадської думки особливо наочно демонстру-
ються під час проведення передвиборчої агітаційної кампанії на всі сходинки державної 
влади. У виступах кандидатів в депутати різних рівнів чітко простежується одна загальна 
риса - повне розуміння життя, проблем народу, тобто електорату і знання раціональних 
шляхів вирішення цих проблем. При цьому в індустріально-аграрних і найбільш ро-
сійськомовних південно-східних регіонах України увага електорату привертається до об-
іцянок швидкого підйому промисловості, сільського господарства та надання російській 
мові статусу державної, а в північно-західній україномовній частині країни вміло грають 
на патріотичних почуттях електорату. Кандидати в депутати, даючи передвиборчі брех-
ливі обіцянки, діють раціонально, за принципом "Мета виправдовує засоби", в той же час 
змушуючи електорат діяти ірраціонально, під впливом на його свідомість. "Хтось втра-
чає, а хтось знаходить" - цей життєвий принцип можна тлумачити так: "Що раціональне 
для одних, те ірраціональне для інших". 

Інші ірраціональні фактори формування громадської думки - це насамперед 
ба-гаторазове повторення в телерадіоефірах рекламних об'яв та роликів. На думку 
рекламодавців, багаторазовий повтор реклами, та ще в вечірній час, коли майже всі 
мешканці міст та сіл бажають відпочити, дивлячись або слухаючи передачі, які їм 
подобаються, є дуже раціональний фактор впливу на свідомість і формування 
громадської думки їхньої, умовно кажучи, аудиторії. Але "кількість не є якість". І в 
цьому випадку, коли мільйони телеглядачів або радіослухачів змушені в ході 
передачі декілька разів відволікатися на рекламу, у них формується вкрай негативне 
ставлення до товару, який рекламується, або послуг. Як і в виборчій кампанії відносно 
кандидатів, так і щодо рекламної продукції починає діяти ірраціональний принцип: 
"Обираю не те, що мені подобається, а те, що менше мене дратує". 

Достатньо високий ступінь ірраціональності громадської думки простежується 
при формуванні її під час звернення до народних мас правлячої державної еліти, коли 
це її (еліту) змушують робити деякі обставини. При цьому, як правило, еліта викорис-
товує націонал-патріотичний фактор впливу на свідомість народних мас і вміло ство-
рює ілюзію причетності населення до своїх подій, які вона представляє як державні. 
Після такої "обробки" свідомості, в основному через засоби масової інформації, гро-
мадська думка формується в потрібному для еліти напрямку. Але ця громадська думка 
ірраціональна по суті для народних мас, тому що вона сприяє подальшому існуванню 
небажаної для них (мас) правлячої державної еліти. 

Твердження англійського журналіста про те, що екс-прем'єр України, лідер політич-
ного блоку "За нашу Україну" Віктор Ющенко використовує у передвиборчій кампанії за 
депутатський мандат у Верховну Раду кошти, які надходять із США, викликало в украї-
нських ЗМІ великий резонанс за участю самого Віктора Андрійовича. Він та його соратни-
ки заявили, що ця брехня образила не тільки В.Ющенка і блок "За нашу Україну", але й 
весь український народ. Тобто швидко, без будь-яких сумнівів, "розписались" за все насе-
лення держави, яке нібито повністю причетне до їх проблем, чим створили імідж віртуаль-
ної державної значимості деяким верствам населення. Цей феномен чудово розуміють лідери 
сучасних вітчизняних політичних партій та блоків. 

Напередодні виборів у Верховну Раду багатьом громадянам України від імені лідерів 
різних партій та блоків надійшли повідомлення з передвиборчими програмами із закли-
ками голосувати за їх кандидатів. У повідомленнях були вказані адреси проживання, 
прізвища, імена та по батькові отримувачів. Це був потужний вплив на психіку і свідомість 
людей, особливо з достатньо низьким рівнем освіти та інтелекту. Ступінь фактора ірраці-
ональності у даному випадку дуже значний. 

Серед читачів газет та телеглядачів в процесі соціологічних досліджень визнача-
ються одні і ті ж типи масової свідомості, стосовно яких повністю виключена логіка 
"групового" аналізу, тому що від початку вони органічно пов'язані (за своєю приро-
дою, механізмами свого породження і т.і.) з тією або іншою сукупністю споживання 
інформаційної продукції. У наявності факт специфіки масової свідомості і його 
розбіжність із загальнолюдською свідомістю - з одного боку, і груповою свідомістю - з 
іншого. Якщо розглядати це явище з точки зору формування громадської думки, то 
очевидним буде те, що ірраціональні фактори формування є породженням раціональ-
них факторів впливу на різноманітні угруповання, які, як правило, знаходяться над 
суспільством в інтелектуально-освітянському, посадовому та правовому аспектах. 
Маса, яка лежить в основі будь-якого суспільства, не має структури, характеризується 
аморфністю. Максимум, про що можна говорити відносно маси, то про ту або іншу, 
наприклад, просторову (як у випадку з аудиторією масового видовища) упорядко- 
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ваність її членів — не більше. Окрім всього іншого, дана особливість маси прямо пород-
жується зазначеним вище фактом зрівнювання (в тому або в іншому відношенні) по-
ложення і якостей індивідів, які включаються в будь-яку масову діяльність і які ство-
рюють на цій основі відповідну масу. Зовсім як у "Ярмарці" В.Висоцького: 

Богачи и голь перекатная, 
Покупатели все, однако, вы. 
И хоть ярмарка не бесплатная, 
В этот день вы все одинаковы. 
Але ціле складається із частин, при цьому кожна частина, якщо її розглядати окремо 

з різних точок зору, часто зовсім протилежна цілому. Конгломерат складових (раціо-
нальних) дає загальне ціле (ірраціональне). 

Англійський письменник XVIII CT. Джонатан Свіфт, автор всесвітньо відомих 
"Мандрів Гулівера", в своїх творах яскраво продемонстрував контраст між реально існу-
ючим державним устроєм і моральним кредо суспільства. За Свіфтом, політичний устрій і 
законодавство суспільства використовуються конкретними розбійниками для більш 
ефективної діяльності. Він (Свіфт) стверджує, що завдяки державі узаконюється безза-
коння. Демонструючи раціональність-ірраціональність різноманітних факторів впливу 
на громадську думку, Свіфт порівнює два різновиди: 1) співвідносить утопічну соціальну 
дійсність з реальною, висвітлюючи тим самим контраст між ідеалом і життям; 2) ставить 
поряд фантастично перетворену реальність та дійсні державні соціально-економічні події. У 
результаті простежується, що реальність жахливіша за будь-яку фантазію. 

Боротьба ідей під умовно загальним гаслом: "За землю, за волю, за кращу долю" та за 
принципи народної влади призвела до того, що в результаті згоди між правлячими класами 
наприкінці XVII ст. у Європі, зокрема в Англії, були зроблені спроби по-новому розвинути 
теорію держави-власника, включивши в неї деяку частину демократизму. За виконання 
цього завдання взявся Джон Локк, який в двох своїх трактатах про державне правління 
відкидає ідею абсолютної монархії Филмера і Гоббса, а також зауважує, що народ має 
право чинити опір та повставати проти беззаконної тиранії і "володіє правом встановити 
свій законодавчий орган, щоб він здійснював свою владу". Але перше завдання 
конституційної держави Локк, подібно Гоббсу, бачить в охороні власності і власників, що не 
суперечить, на його думку, гарантіям прав і добробуту народу. Тобто, понад три століття 
тему для відомих письменників та філософів - представників цивілізованих європейських 
країн альтернативи буржуазно-парламентській республіці, недоторканості особистої 
власності для соціально-економічного розвитку  держави не існувало. 

Ірраціоналізм формування громадської думки шляхом використання раціональних 
витончених форм і методів на громадську свідомість найбільшого розмаху досягнув за 70 
років радянського режиму. Декільком поколінням було втлумачено, що біле - це чорне і 
навпаки - на догоду правлячій комуністичній еліті. 

Лідер політичної організації "Команда озимого покоління" Валерій Хорошковський, 
який певний час працював у апараті Уряду, вникнувши в механізм прийняття урядових 
рішень, так характеризує сучасну виконавчу владу в країні: "Вони вже ніколи не засвоять 
сучасні методи і стиль керівництва. В тому числі в силу таких банальних причин, як вік, 
освіта, виховання... Вони живуть спаяною кастою, не спроможною ефективно розпо-
рядитися навіть тим, чим оволоділи за останні 10 років, оскільки капітал дістався їм не в 
чесній конкурентній боротьбі, а за фактом належності до касти". 

Філософська концепція А.Франса, сучасника Д.Свіфта, базується на тому, що істо-
ричний процес характеризується лише зміною форм і "вдосконаленням" насильства і 
підлості. Але Свіфт все ж таки знаходив в історії розвитку людства приклади істинної 
доблесті (яка рівнозначна мудрості), мужності, боротьби за соціальний прогрес. І це дійсно 
так. Тому що в діалектиці людства прогрес завжди був, є і буде, завдяки саме нечислен-
ним, але по-справжньому кращим представникам роду людського. 

Один з важливих факторів, які формують раціональну-ірраціональну громадську 
думку, є час. "Все плине, все змінюється" - ця філософська аксіома земного буття нібито 
ілюструє головну причину перетворення раціональної свідомості в ірраціональну стосовно 
будь-якого явища (феномену) або події, а значить відповідно і громадської думки. 

Кінець XVII - початок XVIII ст. російський імператор Петро І "прорубує вікно у 
Європу" - будує на невських берегах, у болотах нову столицю Росії - місто Санкт-Пе-
тербург. Будує фактично на кістках російського простого люду, який сотнями тисяч 
помирав від голоду, хвороб та важкої праці, проклинаючи великого реформатора. І 
віртуальний рейтинг Петра І під час його правління серед російських громадян був 
дуже низьким, про що свідчить багато різноманітних бунтів. Однак через деякий час 
нащадки визнали Петра І "великим реформатором держави Російської", а "град Пет- 
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ров" - кращим містом Росії. І сьогодні особистість Петра І та його дії викликають в 
свідомості сучасних росіян переважно позитивні емоції. Громадська думка щодо осо-
бистості Петра І відповідно теж позитивна. Аналогічна трансформація громадської 
свідомості та думки відбулась стосовно особистості Й.Сталіна. 

"Час - кращий суддя", "Лицем до лиця, лиця не розглядіти. Велике бачиться на 
відстані". Ці філософські істини свідчать про ірраціоналізм громадської свідомості і 
формування громадської думки, об'єктивно оцінювати події та особистості можна 
лише через деякий час. 

Минуло багато часу, майже два століття, коли великого вченого Томаса Мора за рішен-
ням суду, фактично за наказом Генріха VIII стратили. Історики більш оповідають про про-
тегування Єлизавети і Якова І філософу Френсісу Бекону. Геніальний Ісаак Ньютон кори-
стувався симпатією декількох монархів - Якова II, Вільгельма III, Анни та Георга І. Вче-
ний з 1699 по 1927 роки поєднував свою наукову діяльність з виконанням адміністра-
тивних обов'язків - він був директором Монетного двору. Англійський філософ 
XVII-XVIII CT. Г.Гоббс, автор праці "Левіафан або матерія, форма і влада держави 
церковної і громадської", а також математик Декарт знаходили в математиці 
методологічну основу для всіх наук про природу і для філософії. Математизація 
натурфілософії сприяла тому, що із неї остаточно витравлювались елементи 
релігійності. Очевидним є у даному прикладі ірраціональний фактор - вплив 
натурфілософії на відторгнення релігійних догматів щодо філософського вчення про 
створення світу, яке є основою цього вчення. Якщо Декарт, як відомий математик, 
припускав, що перший імпульс до розвитку світу був наданий Всевишнім, то Гоббс 
взагалі виключав ідею Бога із своїх теорій. Він вважав, що страх   незнання є складові 
релігії, її "природне сім'я". 

Точки зору Декарта і Гоббса на вчення щодо створення світу різні. Декарт розглядає 
факт створення світу з позиції нібито "обожнюваного" раціоналізму. Гоббс - прихильник 
раціоналізму в "очищеному вигляді". І та, і інша може бути як раціональним фактором, 
так і ірраціональним в створенні громадської думки різних верств суспільства. Але ж, на 
мій погляд, релігійне начало у створенні світу не можна повністю відкидати. Адже, образно 
кажучи, межа між страхом та повагою до головних релігійних заповідей ("Не убий", "Не 
вкрадь" і т.ін.), незнанням та неможливістю людства "объять необъятное" дуже аморфна. 

Кінець XVII та початок XVIII століття в Західній Європі - час бурхливого роз-
витку науково-технічного прогресу, панування точних наук. За визначенням істориків, 
це був Новий час. 

Цікаві та суперечливі навіть самим собі міркування на природу та людство, а зна-
чить, раціональні (ірраціональні) фактори впливу на громадську думку можна помітити, 
аналізуючи праці відомих мислителів того часу. 

Наука є система знань, яка не має нічого спільного з релігією, з "незнанням". В 
цьому напрямку розвинута думка І.Ньютона, який сформулював і довів свої головні 
закони у праці під назвою "Математичні основи натурфілософії" (1987р.). Видатний 
філо-соф-матеріаліст Д.Локк був згодний з І.Ньютоном, про що свідчать їх дружні 
стосунки, листування і - ще більше - праця Локка "Елементи натурфілософії". В цій 
праці викладені погляди на природу в дусі теорії Ньютона. У творах Локка послідовно 
визначена вирішальна роль математики в системі наук і особливо в процесі пізнання. 
Локк говорить "про математику як про спосіб привчити розум до точного і послідовного 
мислення... Засвоївши цей спосіб міркування, до якого неминуче прилучає ця наука, 
люди здатні переносити його в інші галузі знання, з якими вони будуть мати справу". Він 
приходить до висновку, що математику необхідно вивчати "не тільки для того, щоб стати 
математиками, скільки для того, щоб стати розумними особистостями". Математика, за 
Лок-ком, має першорядне методичне значення і одночасно опосередковано сприяє 
етичному вдосконаленню людини. Розвиток матеріалізму проходив суперечливо. 
Філософія дійсно базується на даних природничих наук і математики, але це зовсім не 
означає ігнорування чуттєвих та релігійних начал в розвитку людства. 

К.Маркс і Ф.Енгельс наступним чином характеризують суперечливу природу 
гоббсівського вчення: "Чуттєвість втрачає свої яскраві фарби і перетворюється в абст-
рактну чуттєвість геометра. Фізичний рух приноситься в жертву механічному або ма-
тематичному рухові; геометрія проголошується головною наукою. Матеріалізм стає во-
рожим людині. Щоб подолати ворожий людині безплотний дух в його власній сфері, 
матеріалізму доводиться самому умертвити плоть і стати аскетом". Хоча ті ж К.Маркс і 
Ф.Енгельс стверджували, що тільки велика фізична праця, в якій, як відомо, повністю 
відсутні будь-які почуття, може зробити, так би мовити, людину людиною. Розвинута і 
доповнена Леніним ця доктрина двох мислителів протягом кількох десятиріч впли-
вала на свідомість багатомільйонного населення Радянського Союзу і була могутнім 
фактором у формуванні ірраціональної громадської думки. 
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"Якщо ви даєте п'ятьом йеху корму, якого вистачило б для п'ятидесяти, то вони вчи-
нюють бійку, замість того, щоб спокійно приступити до їжі, і кожний намагається загар-
бати все для себе". Так Д.Свіфт характеризує людиноподібних тварин в своєму літератур-
ному творі "Гулівер в країні гуінгнмів" (1;135); забіякувата природа, жадоба і нерозбір-
ливість добувачів - все це природно і органічно формує гротеск, в якому відбиті абсурдні, 
але типічні риси людського суспільства на тій стадії, коли приватні інтереси розмежову-
ють людей і людина людині - вовк. Ось і наше суспільство сьогодні перебуває в подібній 
стадії розвитку, під впливом негативної пропаганди через кінофільми, сурогатні літера-
турні твори, засоби масової інформації формується, особливо у молодих людей, перекру-
чена ірраціональна, а подекуди гротескно-жахлива громадська думка. 

Теза Свіфта полемічно спрямована проти Бекона, Гоббса і Локка, які будували 
своє судження про людину на тій основі, що люди - особи розумні. Локк писав: "Ми 
народжуємося вільними, так же, як ми народжуємося розумними; вища інстанція, до 
якої людина звертається, є її розум" (4;8). Свіфт виступає проти не тому, що він не 
вірить в розум людини, а тому, що він судить про розум не тільки за спроможністю 
людей мислити, але і за вмінням робити відповідно доводам розуму. Ось чому він не 
може розповсюдити визначення "Людина - розумна особистість" на всіх людей. Го-
ловним аргументом Свіфта для визнання людини і суспільства у цілому розумними є їх 
імунітет від ірраціональних факторів впливу на свідомість. 

"Король міг би стати найбільш абсолютним монархом, якщо б йому вдалося пере-
конати своїх міністрів діяти з ним разом. Але останні, будучи володарями власності... 
ніколи не погоджуватимуться". "Без розбещування неможливо утримати королівсь-
кий трон, тому що позитивний, сміливий, наполегливий характер, який створюється у 
людини доброчесністю, є постійною перешкодою в державній діяльності". "Ретельно 
розглянувши людей, які протягом минулого століття користувалися гучною славою 
при дворі королів, я зрозумів, як помилявся світ, завдяки продажним писакам, які 
приписували великі військові подвиги боягузам, мудрі поради дурням, відвертість 
підлесникам, римську доблесть зрадникам Батьківщини, набожність безбожникам, 
цнотливість содомітам. Я узнав, скільки невинних чудових людей було приречено на 
смерть або вигнання, завдяки підступності могутніх міністрів, які підкупали судів, і 
партійній злості; скільки негідників ставилось на високі посади, наділялося довірою, 
владою почестями і обсипалось матеріальними благами; яку величезну участь брали в 
рішеннях дворів, державних рад і сенатів звідники, проститутки, паразити і блазні. 
Яка невисока склалась у мене думка про людську мудрість і чесність, коли я отримав 
вірні зведення про пружини і мотиви великих світових подій і революцій і про нікчемні 
випадковості, яким вони зобов'язані своїм успіхом" (1;207). 

Таким побачив суспільство і його головні складові державної влади багато століть 
тому герой романів Свіфта Гулівер у віртуальному спілкуванні з багатьма представни-
ками потойбічного світу - колишніми державними діячами. Його враження від спілку-
вання з ними - яскравий приклад впливу ірраціональних факторів на формування гро-
мадської думки, майстерно представлених у своїх творах великим англійським 
пись-менником-філософом Джонатаном Свіфтом. 

Ірраціональність свідомості, а тому і громадської думки породжує ірраціо-
нальність подій суспільств, часто в глобальних масштабах. Протягом всієї історії існу-
вання людства соціальні катаклізми за суттю є результат впливу ірраціональних фак-
торів на формування громадської думки, які відіграли і відіграють в цьому процесі го-
ловну роль. Через певний час ірраціональність шляхів досягнення мети деякими ве-
ликими історичними особистостями визначається нащадками як доблесті і єдино вірні 
рішення. Поступове трансформування ірраціональних факторів впливу на процес фор-
мування громадської думки в раціональні є процес постійний, притаманний будь-якій 
країні і прошаркам суспільства на будь-якому історичному етапі. 

ЛІТЕРАТУРА: 
1. Свіфт Дж. Путешествия Гуливера - СПб: Изд. дом "Нева", 1990. 
2. Гоббс Т. Левиафан или материя, форма и власть государства, церковной и общественной. - К.: УСЭ 

"Полиграфкнига", 1983. 
3. Декарт Р. Метафизические размышления о первой философии. - М.: БСЭ Минкульт. СССР, 1970. 
4. Локк Дж. Опыты о человеческом разуме. - М.: БСЭ Минкульт. СССР, 1970. 
5. Франс А. Современная история. - М.: БСЭ Минкульт. СССР, 1970. 

108 



НЕСТЕРЕНКО Г. О. 

САМОРЕАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ ЯК 
СКЛАДОВА ПРОЦЕСУ САМООРГАНІЗАЦІЇ ЇЇ 

СУТНІСНИХ СИЛ 

Проблема самореалізації особистості споконвічно належала до фундаментальних 
проблем суспільного та індивідуального буття, оскільки різні її аспекти визначають 
сутність як окремої особистості, так і певної історичної моделі соціуму. На сучасному етапі 
трансформації українського суспільства дослідження процесу самореалізації особистості 
набуває особливої актуальності через загострення двох потреб: з одного боку, індивіду-
альної потреби в максимально ефективній адаптації до змін соціосередовища, з іншого - 
потреби суспільства в повній реалізації сутнісних сил якнайбільшої кількості його членів. 

Мінливість соціального світу все частіше наголошує на необхідності врахування 
у будь-якому соціально-філософському дослідженні ідей теорії самоорганізації (си-
нергетики). До того ж, розробки в різних галузях суспільствознавства свідчать про 
те, що саме синергетика найкращим чином висвітлює спонтанність саморозгортання 
змісту особистості. 

Розробки в руслі синергетики починалися з дослідження процесів самоорганізації 
неорганічних систем, але досить швидко поширилися на соціальні процеси. Змістом 
так званої соціальної синергетики є встановлення відповідності між мікрорівнем інди-
відуальних рішень і макрорівнем колективних процесів. Проблема використання 
прин-ципів синергетики для дослідження окремо взятої особистості ще чотири роки 
тому була предметом особливих суперечок. Постійна авторка розробок цієї теорії Є. 
Князева тоді зазначала, що "призма синергетики ... висвітлює лише колективні, масові 
процеси в суспільстві, але особистісний вибір кожного члена суспільства ..., мотиви й 
по-ведінка постають в цій призмі в повному тумані" [1, 142]. 

Але вже 2001 року та ж Є. Князева пише, що "сходження по еволюційній драбині 
складності не зменшує значення синергетичного ізоморфізму" [2, 104], тобто, якщо пра-
вомірно застосовувати ідеї синергетики для аналізу неорганічних і біологічних систем, то 
вони адекватно відображатимуть процеси розвитку й особистості як біосоціальної систе-
ми. Тому припустимо говорити "про самоорганізацію думок у мозку людини чи про ду-
ховну самоорганізацію" і не просто говорити: синергетика "виявляє базові паттерни са-
моорганізації в складних розумових та духовних процесах" [2, 105]. 

Як відомо, не кожна система підкоряється принципам самоорганізації, а тільки та, 
що володіє відповідними цьому процесу характеристиками. Особистість як система підпа-
дає під ці характеристики, оскільки вона є: 

1) складною системою, тому що має багато елементів і підсистем; 
2) відкритою системою, тобто здатною вільно обмінюватися речовиною, енергією чи 

інформацією з оточуючим середовищем; 
3) дисипативною системою, оскільки може існувати лише за умови обміну з оточен 

ням речовиною, енергією та інформацією; 
4) нерівноважною системою - через процеси обміну речовиною, енергією чи інфор 

мацією між самими сутнісними силами; 
5) нелінійною системою (здатною до самодії) - кількість варіантів розвитку та 

ких систем більша, ніж у лінійних систем, бо малі впливи можуть спричинювати дуже 
великі наслідки і навпаки. 

У світлі ідей синергетики особистість постає як складноорганізована, відкрита 
зовнішньому середовищу, нелінійна система сутнісних сил. Сутнісні сили існують в 
процесі постійної самоорганізації, яка відбувається з чергуванням хаосу й порядку та з 
утворенням якісно нових елементів і спричинює розвиток особистості. За сприятливих 
умов сутнісні сили особистості з необхідністю спричинюють її діяльність, що завжди оз-
начає їх об'єктивацію в предметах та явищах зовнішнього оточення. 

Будучи відкритою системою, особистість постійно збагачується елементами, що 
надходять до її структури з ієрархічно вище розташованих систем природи та соціуму. 
Суб'єктивуючись, ці елементи стають сутнісними силами особистості. А в сполученні з 
необхідністю їх об'єктивації сутнісні сили постають як канал двобічного зв'язку особис-
тості і зовнішнього середовища. 

Такий зв'язок дозволяє розглядати діалектику сутнісних сил і діяльності як процес 
самореалізації особистості, оскільки об'єктивація сутнісних сил особистості є не що інше, 
як самореалізація людини в об'єктивному світі. Сутнісні сили тут виступають внутрішнім 
механізмом самореалізації, а діяльність - її універсальним засобом. 
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Для того, щоб розкрити зміст процесу самореалізації, необхідно визначити його місце в 
складному переплетінні всіх процесів самоорганізації особистості, як-от: самопізнання, 
самоствердження, самоактуалізація, самоаналіз тощо. Варто зазначити, що ці процеси 
протікають у відкритих нелінійних системах на їхніх власних засадах і внутрішньому 
зв'язку елементів цих систем надається навіть більш значуща роль, аніж зовнішнім впли-
вам. Дослідження цих процесів набули поширення ще в 80-х - 90-х роках XX століття, 
але й досі не існує єдиного уявлення про зв'язки між ними, немає чіткого їх розмежування, 
внаслідок чого спостерігається певна плутанина в термінології. Наприклад, ототож-
нюють самопізнання і самоусвідомлення, самореалізацію і самоствердження, саморегу-
ляцію і самоврядування та ін. Ці поняття можуть використовуватись як синоніми тільки в 
широкому смислі, але в конкретній послідовності всіх процесів самоорганізації кожне з них 
має чітку термінологічну визначеність. 

Спробуємо побудувати чітку модель самоорганізації особистості і визначити в цій 
моделі місце й специфічний зміст процесу самореалізації. Матимемо на увазі, що можливе 
лише умовне розмежування процесів, бо всі вони протікають одночасно і послідовність їх 
адекватна тільки стосовно одиничного акту самореалізації, що ж до цілісного процесу 
розвитку особистості, можна лише умовно виділяти відповідні блоки. 

Людина як частина об'єктивної дійсності (матерії) не існує без руху, внутрішньо 
властивого їй, а тому такого, що виступає у формі саморуху. Як було показано раніше, 
особистість - це складна дисипативна система значної кількості структурних елементів, 
зв'язки між якими підлягають імовірнісним закономірностям. А тому її саморух відбу-
вається в ході й через процеси самоорганізації - процеси, в ході яких створюється, 
підтримується, відтворюється чи вдосконалюється структура особистості і які спрямо-
вані на збереження цілісності останньої. 

Самоорганізація особистості як системи має дві сторони - підтримання відносної 
стійкості та спричинення появи нового. Оскільки структура особистості містить певні 
протиріччя, які є джерелом розвитку, її саморух виступає як саморозвиток - внутрішньо 
спричинений процес закономірного, необоротного, спрямованого змінювання з появою 
нових якостей. Іншою стороною є процеси саморегуляції — підтримування внутрішньої 
стабільності структури особистості завдяки скоординованим реакціям сутнісних сил, які 
компенсують вплив мінливих умов зовнішнього середовища. 

Специфічно людський спосіб активного ставлення до світу - діяльність - є зовнішнім 
проявом самоорганізації особистості і включає як процеси розпредметнення з утворен-
ням нових сутнісних сил, так і процеси опредметнення з перетворенням власних елементів 
особистості на матеріальні об'єкти зовнішнього середовища. Обидва аспекти діяльності 
взаємообумовлюються і передбачають пізнання людиною світу й самої себе, безпосеред-
ню практику та оцінку її результатів. 

На нашу думку, цілісний процес самоорганізації особистості умовно можна поділити 
на когнітивний, практичний та корекційний блоки згідно з відомими запитаннями І. Канта: 
"Що я можу знати?", "Що я мушу робити?", "На що я можу сподіватися?" (рис. 2.1.) 

Складові когнітивного блоку спричинені здатністю людини до саморефлексії (відоб-
раження актів пізнання себе у власній свідомості) та існують як послідовність процесів: 
самоспостереження → самопізнання → самоусвідомлення → самовизначення. 

Самоспостереження означає безпосередній підхід до власної структури, зосеред-
ження на власних сутнісних силах як на об'єктах пізнання. Процес пізнання будь-якого 
об'єкта починається з чуттєвого ступеня, а сутнісні сили особистості можуть впливати 
на її органи чуттів тільки в своїй об'єктивованій формі, тому адекватні дійсності ре-
зультати самопізнання як пізнання особистістю власних сутнісних сил можливі тільки 
за допомогою дії: часто імпульсивний, неусвідомлений прояв сутнісних сил демонструє 
людині, на що вона здатна. Одиничний акт діяльності спричинює самовідчуття як 
відображення в свідомості людини однієї з її сутнісних сил. Цілісний образ самого себе 
формується з накопиченням окремих фактів і складає процес самосприйняття. Він 
робить можливим самоуявлення - відтворення в свідомості людини інформації про її 
сутнісні сили, які відображувалися раніше. 

Взагалі така послідовність дуже нагадує шкільну лабораторну роботу: від реєстрації 
окремих фактів через постановку запитань та пошук відповідей - до висновків. Висновки 
про саму себе людина отримує в ході самоусвідомлення - процесу свідомої концентрації 
знань про власні сутнісні сили з формуванням узагальненої картини своєї структури. В 
ході всіх процесів когнітивного блоку людина пізнає внутрішній хаос і в результаті са-
моусвідомлення має перший необхідний фактор саморозвитку - тезаурус, тобто спектр 
варіантів для вибору подальшого шляху [3, 115]. Зрозумівши свої здібності і потреби, 
індивід ототожнює себе з певними соціальними групами і через самоідентифікацію (ієрар- 
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Рис. 2.1. Модель самоорганізації особистості 

хізацію різних соціальних ролей у власній свідомості) приходить до самовизначення. Ос-
танній процес означає з'ясування власної позиції в світі взагалі і зокрема в одиничних 
ситуаціях. Виокремлення найнагальнішої потреби визначає якість другого фактора розвитку 
особистості - детектора, роль якого відіграє внутрішня взаємодія сутнісних сил [3, 116]. 

Самовизначення завершує необхідне для конкретного акту практичної діяльності 
пізнання особистістю її сутнісних сил і в рамках практичного блоку самоорганізації 
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особистості як системи передбачає самообмеження (процес фільтрації можливих в 
даних конкретних умовах дій) та самовповноваження. Самообмеження означає вибір 
людиною однієї потреби для нагального задоволення. Особистість обирає сферу діяль-
ності, в якій може предметно реалізувати свої сутнісні сили, але водночас несе відпові-
дальність перед собою та суспільством за відмову від багатьох інших варіантів саморе-
алізації (принаймні в даний момент) . 

В ході самовповноваження потреба переростає в інтерес, відбувається вибір люди-
ною оптимального на даному етапі шляху розвитку і свідоме призначення нею себе на пев-
ний вид діяльності. Вміння утриматися від дії або діяти в потрібний момент не менш важ-
ливе для розвитку особистості, ніж власне якісна визначеність її сутнісних сил. 

Далі практичний блок самоорганізації особистості містить таку послідовність взає-
мопов'язаних процесів: самовповноваження → самопрограмування → самовдосконалення → 
самоактуалізація →  самореалізація. Призначивши себе на певну діяльність, людина 
усвідомлює ЇЇ кінцеву мету (тобто на цьому етапі визначається аттрактор) і планує шлях до 
неї. Це означає процес самопрограмування - "вироблення ідеального образу свого життя " 
[4, 45] через планування власної діяльності. 

Протиріччя між ідеальним образом і реальними можливостями людини приводять 
до необхідності самовдосконалення - діяльності, спрямованої на виправлення самою осо-
бистістю усвідомлених недоліків в структурі власних сутнісних сил. Це здійснюється че-
рез самотренування і самоосвіту. Самотренування як діяльність по підвищенню ефектив-
ності функціонування сутнісних сил за допомогою повторюваних дій в дійсності виступає 
напруженою працею, кінцева мета якої - "якісно робити те, що людина хоче робити" [5, 
52]. Самоосвіта - це діяльність по самостійному підвищенню кваліфікації, рівня власної 
освіченості за рахунок свідомого розширення спектра своїх можливостей. Цей процес пе-
редбачає самовиховання (свідоме впорядковування існуючої структури сутнісних сил 
відповідно до обраної мети) та самонавчання як діяльність по отриманню нових знань без 
допомоги сторонньої особи, що навчає. 

Зазначені процеси самовдосконалення спрямовані на підвищення якості 
впорядкованої структури сутнісних сил та сприяють послідовному зближенню їх для 
задоволення найнагальнішої в даний момент потреби. Подальший напрямок сукупного 
процесу самоорганізації визначається третім фактором розвитку - селектором, в якості 
якого стосовно особистості як дисипативної системи виступає принцип стійкості, 
первісної необхідності порядку [3, 117]. Саме "пошук стійкості відіграє роль природного 
добору" [6, 89] і спрямовує сутнісні сили особистості в одному, ким обумовленому 
напрямку. 

Наступним етапом виступає самоактуалізація особистості - процес максимальної 
концентрації сутнісних сил для наступної ефективної діяльності в напрямку обраної мети. 
Від розуміння власних одиничних здібностей через прийняття на себе відповідальності 
людина в процесі самоактуалізації отримує єдність сутнісних сил, здатну до діяльності по 
утворенню другої природи. 

Таке максимальне злиття сутнісних сил є необхідною передумовою процесу 
самореалізації особистості. Ми не згодні з поширеним тлумаченням самореалізації як 
свідомого, цілеспрямованого процесу [7; 8; 9]. Самореалізація особистості завжди свідома 
тільки в широкому смислі - тому, що людина володіє свідомістю. Але не кожний акт 
самореалізації має усвідомлену мету, про що свідчать такі приклади: 

• імпульсивне написання віршів чи картин, коли самі творці не здатні зрозуміти, як 
вони це зробили; 

• матеріальні об'єкти, образи яких сформувалися у свідомості раптово, як періодична 
система хімічних елементів, що "наснилася" Менделєєву; 

• наукові досягнення, котрі відкрилися їхнім авторам випадково. 
Тому в найзагальнішому вигляді процес самореалізації особистості можна визначити 

як об'єктивацію її сутнісних сил. Джерелом її є засадова потреба особистості в саморе-
алізації, механізмом виступає діяльність, а значення для сукупного процесу самооргані-
зації полягає в гармонійному включенні особистості до ієрархічно вище розташованих 
систем природи, суспільства, універсуму. 

В усвідомленні мети і пролягає грань між часто ототожнюваними процесами са-
мореалізації, самовираження та самоствердження. Ми вважаємо, що єдиною метою 
самореалізації особистості виступає створювання в зовнішньому середовищі об'єктів, 
відповідних внутрішньому світу конкретної людини. Самореалізація - це діяльність 
заради самого процесу опредметнення. Самовираження означає свідомий процес об'єкти-
вації сутнісних сил, спрямований на досягнення адекватного розуміння їх іншими. 
Іншу мету має особистість в процесі самостверджування - свідомої об'єктивації сутн- 
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сутнісних сил, спрямованої на отримання високої оцінки від себе та від інших людей 
[10, 98]. В цьому зв'язку влучно висловився М. Бердяев: "Я прагнув не ізоляції своєї 
особистості, не її замикання в собі і не самоствердження, а розмикання в універсум, 
наповнення універсальним змістом" [11, 286]. 

Самовираження та самостверджування можуть наступати в результаті процесу 
самореалізації, можуть заміщувати його, але ні термінологічно, ні змістовно вони не 
тотожні. На нашу думку, тільки термін "самоздійснення" ідентичний за значенням терміну 
"самореалізація", наскільки можуть бути ідентичними слова, що походять з різних мов. 

Якщо протягом всіх процесів когнітивного блоку людина пізнає внутрішній хаос 
власної структури, то за допомогою процесів практичного блоку вона намагається свідомо 
її впорядкувати. Максимальне впорядкування досягається під час самоактуалізації, а 
процес самореалізації особистості передбачає спроби впорядкування зовнішніх проявів 
власних сутнісних сил. 

Пізнавши і втіливши в об'єктивній дійсності власні сутнісні сили, людина отримує 
можливість проаналізувати, що ж саме вона зробила, а за допомогою цього оцінити й на-
вчитися керувати внутрішніми тенденціями самоорганізації. Це становить зміст процесів 
корекційного блоку, до яких ми відносимо самоаналіз, самооцінку з формуванням 
само-моделі, самоконтроль та самоврядування. 

Самоаналіз - це процес мисленнєвого розчленування структури особистості на ок-
ремі сутнісні сили (на основі результатів діяльності) для розгляду кожної з них. Він 
спричинює самооцінку - судження людини про власні сутнісні сили (порівняно з іншими 
людьми або з визнаним еталоном) з виявленням сильних і слабких сторін самої 
особистості. Результатом самооцінки стає самомодель як синтез перевірених практикою 
знань про окремі складові структури особистості. 

Перевірені практикою знання про власну структуру надають людині здатності до 
самоконтролю - діяльності, спрямованої на утримання власної активності як в рамках 
своїх можливостей, так і в рамках законів об'єктивної дійсності (зокрема, в межах 
суспільних інтересів). Самоконтролювання особистості рідко відбувається без процесу 
її самоврядування як діяльності особистості по підтриманню відносної стабільності 
власної структури і свідомої зміни її на основі порівняння свого реального й ідеального 
станів [4; 12]. На відміну від самоконтролю як простого (часто інтуїтивного, 
неусвідомленого обмеження себе), процес самоврядування передбачає цілеспрямованість 
і усвідомлені перспективи діяльності, а тому сприяє самоспостереженню і подальшій 
самоорганізації на більш високому рівні. 

Таким чином, визначення місця процесу самореалізації в цілісній моделі самоорга-
нізації особистості як системи дає змогу зрозуміти його специфіку і викласти зміст про-
цесу самореалізації особистості в наступних положеннях: 

I. Самореалізація особистості є складовою загального процесу її самоорганізації. 
Місце процесу самореалізації в цілісній моделі самоорганізації визначається його спе 
цифічною роллю: це той єдиний процес, що гармонійно включає особистість до ієрархічно 
вище розташованих систем природи, суспільства, універсуму. 

II. Сутність процесу самореалізації особистості полягає в об'єктивації сутнісних сил 
як елементів її структури. Ця об'єктивація необхідна, оскільки випливає з фундаменталь 
ної потреби особистості в самореалізації. 

 

III. Механізмом самореалізації виступає діяльність, але не кожний акт діяльності є са- 
мореалізацією, а тільки той, що відповідає внутрішнім тенденціям розвитку особистості. За 
гальний критерій самореалізації - відповідність створеного людиною її сутнісним силам. 

IV. Пізнання особистістю власних сутнісних сил (самопізнання) необхідне ще й 
тому, що, знаючи їх, можна малим резонансним впливом спричинити великі наслідки 
(заощаджуючи ресурси). 

 

V. Особистість як система складається з численних сутнісних сил, звідси - чис 
ленність шляхів її самореалізації. Але їх кількість обмежена, відокремлення можливих 
шляхів (самообмеження) - запорука ефективної самореалізації особистості. 

VI. Другою умовою ефективності є визначення в кожний конкретний проміжок часу 
(для певних об'єктивних умов і стану особистості) оптимального шляху самореалізації 
(самовповноваження). 

VII. Враховуючи, що особистість є елементом ієрархічно вищих систем і що між 
мікро- та макрорівнем постійно відбуваються взаємопереходи, третьою запорукою 
ефективної самореалізації є прийняття кожною особистістю ідеї коеволюції: особистісні 
і суспільні, особистісні і природні інтереси повинні максимально збігатися (що сприя 
тиме прогресу на всіх рівнях). 
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Проведений нами аналіз дозволяє сформулювати таку дефініцію процесу 
самореалізацїі особистості. Самореалізація особистості - це породжений 
фундаментальною потребою процес об'єктивації сутнісних сил, який відбувається 
завдяки діяльності і сприяє гармонійному включенню особистості до ієрархічно 
вищих систем. 
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СКВОРЕЦЬ В. О. 

ТРАНСФОРМАЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА 
В літературі зустрічається поняття "трансформація суспільства", але не розкривається 

його зміст. Слово "трансформація" походить від двох латинських слів: "транс" і "форма" . 
Транс (від лат. trans - скрізь, через, за) - перша частина складних слів, що означає рух через 
будь-який простір [20, с.1349]. Форма (від лат. forma) - зовнішнє вираження будь-якого 
змісту [20, с. 1427]. Трансформація (під пізньолатинського transformatio) - перетворення 
[20, с.1351]. Таким чином, трансформація суспільства - це розвиток суспільства, який 
характеризується як зміною властивостей його внутрішнього змісту, так і ознак його зовніш-
нього прояву. Трансформація суспільства виражає процес розвитку соціального простору в 
часі, відбиває кількісні та якісні зміни, що відбуваються в суспільстві. 

Чому треба досліджувати проблему трансформації суспільства ? 
Доля майбутнього України визначається обраними тепер шляхами розвитку. Існує 

дуже багато причин необхідності дослідження трансформації суспільства в сучасній Ук-
раїні. Серед них: 

1. Перспективи розвитку суспільства в Україні залишаються проблематичними. 
2. Наслідки реформ в Україні мають суперечливий характер. 
3. Значна частина потенціалу українського народу залишається незадіяною. 
4. Відсторонення більшості громадян України від влади і від засобів виробництва та 

результатів своєї праці зберігається. 
5. Необхідність подолання прірви між рівнями економічного розвитку України і 

країн високорозвинутого капіталізму. 
6. Гострота соціальних проблем та необхідність пошуку шляхів їх вирішення. 
7. Необхідність переорієнтації світогляду громадян на нові духовні цінності. 
Які ж основні ознаки трансформації суспільства в сучасній Україні? 
Перша. Зміна економічної системи в Україні. Зруйнована стара 

адміністративно-командна економіка, що характеризувалася майже повним 
одержавленням засобів виробництва, і відбувається формування ринкової економіки, що 
ґрунтується на приватній власності на засоби виробництва. Вже на початок 2000 року в 
Україні понад 70% загального обсягу промислової продукції вироблялося на 
недержавних підприємствах [14, с.З]. 

Друга. Після проголошення незалежності України відбувається поступова зміна 
політичної системи, що проявляється у переході від однопартійної тоталітарної системи 
влади до багатопартійної демократичної. Сучасна Україна не тільки має всі формальні 
ознаки демократичної держави, але й створила певні умови для розвитку ук-
раїнського суспільства шляхом демократії. 
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Третя. В процесі економічних і політичних реформ періоду незалежності було 
зруйновано стару соціальну структуру суспільства і відбувається процес формування 
нової. З'явилися нові класи суспільства (підприємці, комерсанти, буржуазія) і соціальні 
групи (банкіри, фермери, олігархи, безробітні), яких не було в соціальній структурі 
радянського суспільства. 

Четверта. Вказані процеси зумовили руйнацію системи духовних цінностей - ду-
ховну кризу. 

Отже, вказані чинники свідчать, що в економічній, політичній, соціальній і ду-
ховній сферах українського суспільства протягом періоду незалежності відбувалися 
кардинальні зміни, що спричинили руйнування старих соціальних зв'язків, зміну ха-
рактеру суспільних відносин і означають наявність процесу глибокої трансформації 
українського суспільства. 

Який же загальний напрям трансформації українського суспільства? 
Суспільствознавці вказують на домінування загальносвітової тенденції переходу від 

традиційно-звичаєвої цивілізації до урбаністичної цивілізації громадянського правового 
суспільства [23, с. 552]. Згідно з оцінкою Анатолія Гальчинського, трансформація сусп-
ільства л Україні за своїм змістом означає капіталізацію соціалізму в дусі практичної ре-
алізації теорії конвергенції [8. с.43]. Досвід здійснюваних протягом чверті століття еко-
номічних реформ в Китаї свідчить, що капіталізація соціалізму шляхом впровадження 
елементів ринкової економіки (приватної власності, оренди землі, сімейного підряду, 
вільних економічних зон) може бути успішною і забезпечити модернізацію не тільки 
економіки, а й всього суспільства. Успіхи соціально-економічного розвитку Китаю 
дають підстaви говорити про реалізацію "китайського дива". В Україні десятилітні 
реформи мають інші наслідки, бо поставили багатьох громадян на межу виживання. 

Яка ж специфіка процесу трансформації суспільства в сучасній Україні? 
П о-перше, трансформація суспільства супроводжується кризою суспільства, що має 

системний характер. Всі сфери суспільного життя - економічна, політична, соціальна, 
духовна - охоплені кризою. Визначаючи висхідні положення теорії соціального розвитку 
та управління, Г.В. Щокін вказує, що історичний період переходу України від тоталіта-
ризму до демократії потребує розробки і реалізації відповідної моделі соціального управ-
ління, що ґрунтується на пізнанні і використанні законів соціального розвитку. Зазначе-
ний період характеризує перманентна криза, яка є явищем системного порядку. Вона сто-
сується економічної, політичної і духовної сфер суспільного життя, а тому її треба розгля-
дати як кризу соціального управління загалом. "Подолати кризу управління суспільством 
можна лише тоді, коли ми усвідомимо справжні причини її виникнення і, ґрунтуючись 
на науковому передбаченні, знайдемо шляхи виходу із історичної ситуації, що склалася. 
Якщо найближчим часом політичне керівництво і національна еліта країни не докладуть 
зусиль у цьому напрямку, країна, цілком імовірно, буде приречена тягти злиденне життя 
на периферії розвитку світової спільноти в наступному і подальших століттях" [28, с.9]. 
Вказана оцінка історичної ситуації в Україні зроблена в 2000 році, на порозі XXI століття. 
В ній звучить тривога за майбутнє українського народу і віра у можливість вирішення 
назрілих проблем українського суспільства. 

Чи подолала Україна системну кризу в 2001-2002 роках? Цей період характери-
зувався певним зростанням української економіки. При цьому значну частину еконо-
міки України становить "тіньова економіка", яка виконує певні функції, але в цілому 
стримує нормальний розвиток суспільства. Про це свідчить вітчизняний досвід "Укр-
залізниці" , яка була доведена до занепаду внаслідок зв'язків із структурами "тіньової 
економіки", але після наведення елементарного порядку за 2-3 роки перетворилася із 
збиткової галузі у високорентабельну галузь, що швидко розвивається і модернізується. 
На жаль, тіньовий сектор економіки залишається дуже вагомим (за оцінками еко-
номістів, близько 50 % всієї економіки) і відіграє значну роль, служить інтересам пев-
них олігархічних кланів на шкоду загальнонаціональним інтересам. Державна влада 
в Україні залишається однією з найбільш корумпованих у світі. Міжнародна організа-
ція "Freedom House" (Дім свободи) оприлюднила традиційний щорічний звіт про роз-
виток посткомуністичних держав і вказала в цьому документі, що за останній рік індекс 
"демократизації в Україні знижувався і тепер становить 4,69 (у шкалі 1-7, де одиниці 
відповідає найкращий рівень, а сімці - найгірший). У Польщі цей показник 1,5, а вза-
галі цей показник України - найнижчий з усіх країн Східної і Центральної Європи. 
Президент Freedom House Адріян Каратницький падіння індексу демократизації в 
Україні в інтерв'ю радіо "Свобода" пояснив так: "Політики, державні діячі, люди, які 
займають ключові позиції у виконавчій гілці влади і пов'язані з економічними інтере-
сами, працюють для своїх окремих груп, а не для широких кіл. Це пов'язане з концен- 
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трацією ЗМІ в дуже вузьких колах і це визначає державний сектор і напівдержавний 
сектор політично-фінансових угруповань, котрі інколи називаються політичними пар-
тіями, але представляють кола вузьких економічних інтересів..."[18, с 1,4]. В Україні 
відсутня ефективна національна система боротьби з легалізацією кримінальних доходів і 
її включено до списку країн, що не співпрацюють належним чином з міжнародним 
співтовариством у сфері боротьби з відмиванням грошей [21, с.4]. Продовжує наростати 
криза неплатежів. За межею бідності залишається 82 відсотки населення України [19, 
с.12]. Про формування середнього класу як основи стабільності сучасного суспільства 
поки що не йдеться. Отже, ці факти про становище в економічній (тіньова економіка), 
політичній (рівень корумпованості влади), соціальній (бідність населення) сфері 
свідчать, що системна криза в українському суспільстві зберігається навіть за умов 
економічного зростання останніх років. 

По-друге, внутрішня і зовнішня політика України періоду незалежності була не-
адекватною зовнішнім умовам розвитку, що характеризувалися глобалізацією світової 
економіки. Олег Білорус та Юрій Мацейко вказують, що розвиток світової економіки 
кінця XX - початку XXI ст. характеризувався процесом швидкої глобалізації та гло-
бальної інтеграції ( посилення міжнародного потоку товарів, послуг і фінансів) і швид-
ким розвитком інформаційних і комунікаційних технологій. Якщо для більшості країн 
світу початок 90-х років ознаменувався значним економічним зростанням, то для бага-
тьох країн з перехідною економікою, зокрема й для України, характерним було зрос-
тання бідності й безробіття. Глобальна ситуація вимагає підвищення ступеня цілісності 
політики, її інтегрованості. Неможливо забезпечити успішний перехід до глобальнішого 
світу, спираючись на окремі, розрізнені елементи політики. Вчені вказують, що сьогодні 
в широких державних і громадських колах різних країн є загальне розуміння 
обов'язкових принаймні трьох принципових вимірів сталого розвитку - економічного 
зростання, соціального прогресу і захисту навколишнього середовища. У центрі 
керівництва сталим розвитком має бути оцінка, моніторинг і менеджмент складних 
взаємовідносин між економічними, соціальними і екологічними цілями. Економічне 
зростання стає можливим завдяки духовній, творчій силі людини, що сприяє такій 
трансформації природи, коли вона служить на потребу людині. "Україна в принципі є 
однією з найпідготовленіших країн світу, яка могла б бути серед світових лідерів 
людського розвитку на новій інтелектуально-інноваційній основі" [2, с.б]. 

По-третє, наслідки трансформації українського суспільства не такі вагомі як соціальна 
ціна, яку сплачено за проведені реформи. 

Оцінюючи наслідки реформ 90-х років в Україні, Президент України Леонід Кучма 
вказує, що в штормових умовах перехідного періоду Україна не лише вижила як самостійна 
держава, а й зробила впевнені кроки шляхом системного оновлення всіх сфер суспільного 
життя, його демократизації, прилучення до надбань сучасного цивілізаційного розвитку 
європейських цінностей. Започатковано нову модель політичного устрою країни, покінчено 
з однопартійною системою та ідеологічним монополізмом. Закладено фундамент сучасного 
розподілу влади, відбулося становлення парламентаризму і виконавчої вертикалі, не-
залежної судової системи та системи місцевого самоврядування. З перших днів існування 
незалежної України утверджуються основи громадянського суспільства [14, с.3]. 

На противагу наведеним оцінкам український вчений Михайло Павловський 
вказує на більш жорсткі реалії картини соціально-економічного стану сучасної Ук-
раїни. На його думку, теперішній курс реформ вів Україну шляхом слаборозвинутих 
латиноамериканських країн і ввібрав в себе всі недоліки периферійного капіталізму. М. 
Павловський відзначає: "За цей час псевдореформ Україна вже втратила еко-
номічного потенціалу понад 75% , що майже вдвічі більше, ніж за роки Другої світової 
війни (40%). Машинобудування скоротилося втричі, легка промисловість - у 8 разів, 
а електронна галузь - основа високих технологій - у 100 разів. Життєвий рівень 
населення знизився у 10-12 разів. 82% населення опинилися за межею бідності, без-
робіття (з прихованим) сягнуло 40% . Населення України скоротилося більш як на З 
млн. за рахунок смертності, що стала вдвічі перевищувати народжуваність. Ще 2 млн. 
українців пішли на заробітки й поневіряння на Захід, 500 тис. українських жінок 
опинилися в рабстві у 38 країнах" [19, с.12]. 

Порівнюючи наведені оцінки становища у розвитку України, треба визнати, що 
оновлення українського суспільства почалося, але ні нова модель політичного устрою, 
ні європейські цінності, ні зачатки громадянського суспільства поки що не забезпечили 
більш-менш пристойних умов існування для більшості жителів України. Це не значить, 
що від вказаних досягнень цивілізації треба відмовлятися, але вони є лише не-
обхідною умовою для дальшого розвитку України. 
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По-четверте, трансформація українського суспільства супроводжувалася неба-
ченим за мирних умов знеціненням людського капіталу. Людський капітал розглядається 
як сукупність знань, здібностей і кваліфікацій, як здатність кваліфікованої робочої сили 
створити частину заробітної плати і загального прибутку підприємства. Це найцінніший 
виробничий ресурс, який порівняно з надто зношеним фізичним капіталом невпинно 
оновлюється, удосконалюється, є могутнім фактором економічного і соціального про-
гресу. На основі аналізу економічних показників 192 країн Світовий банк дійшов вис-
новку, що в країнах з перехідною економікою (до них належить і Україна) 16% зростання 
зумовлено фізичним, 20% природним і 46% людським капіталом. Близько 40% валового 
національного продукту (ВНП) найрозвиненіші країни світу отримують лише за 
рахунок освіти та підвищення освітнього рівня населення [15, с 159]. Про 
незатребуваність значної частини потенціалу українського народу свідчать не тільки 
наведені дані про скорочення виробництва, зростання трудової еміграції та торгівлю 
живим товаром. М. Павловський вказує, що 6000 учених покинули Україну. "Наука, 
інтелект, кваліфікована праця стали незатребуваними в Україні" [19, с.12]. За індексом 
людського розвитку, розрахованим Програмою розвитку ООН (ПРООН), Україна 
перемістилася з 54 місця з світі, яке займала в 1992 році, на 91-е в 1997 році [4, с.6]. 

По-п'яте, трансформація суспільства в Україні здійснювалась в умовах недостат-
нього рівня політичної, правової, економічної та загальної культури громадян. 

Наслідком тоталітарного минулого суспільної організації в Україні є нездатність 
більшості людей, як соціальних суб'єктів, до успішного існування в ринковому 
середовищі. Інститут соціології Національної академії наук України видав збірник 
інформаційно-аналітичних матеріалів "Українське суспільство: моніторинг - 2000 
р.",  в якому узагальнено результати здійснених вченими інституту семи 
загальноукраїнських соціологічних моніторингових досліджень 1994-2000 pp. Ці 
дослідження вказують, по нашим співвітчизникам найбільше не вистачає уміння жити 
в сучасних умовах, про що заявили 80,2% опитаних [13, 4]. За всіх вказаних обставин 
головну перешкоду для розвитку політичної активності громадян України становить 
менталітет пересічного українця. Президент УНР в екзилі (у вигнанні) до 1992 р. 
Микола Плав'юк вказує на результати соціологічних досліджень, що проводилися в 
Україні в перші роки незалежності і глибоко вразили його: "На запитання, що ви можете 
зробити, коли місцева влада виразно діє проти ваших інтересів, 70 відсотків опитуваних 
відповіли: нічого не можемо зробити. А якщо центральна влада діє так само? Відповідь 
була однакова. Такої пасивності громадян за 50 років свого перебування на Заході я не 
зустрічав. Українець втратив почуття громадянина, який в нормальному суспільстві 
західного світу є джерелом влади, а не інструментом для влади. Тобто розхитана сама 
основа здорового суспільства. І цей стан треба перебути"[10, с.6]. Отже, для того, щоб 
конституційне положення про те, що народ України є носієм суверенітету і єдиним 
джерелом державної влади, наповнилося реальним змістом, треба допомогти кожному 
громадянину стати активним суб'єктом суспільних відносин. 

Відсторонення людини від власності та влади, що було однією з ознак тоталітарного 
режиму, в умовах сучасного українського суспільства збереглося і стримує розвиток еконо-
мічної та соціальної активності, обмежує можливості реалізації суспільного потенціалу. 

Шосте. Трансформація українського суспільства не спиралася на науково об-
ґрунтовану теорію розвитку суспільства, що значно гальмувало формування ідеології 
державотворення. Професор Віталій Воловик розкриває сутність і значення ідеології 
взагалі та ідеології державотворення. Ідеологія - це теоретично обґрунтована прак-
тична свідомість, суб'єктом якої можуть бути класи, соціальні групи, суспільство в 
цілому і окремі особи. Ідеологія завжди має конкретний характер, що детермінується, 
з одного боку, конкретністю суб'єкта, а з іншого боку, конкретним змістом практичної 
свідомості, на яку спирається суб'єкт, який займається певною формою діяльності. 
Ідеологія державотворення постає як сукупність теоретично обґрунтованих ідей і 
поглядів, що виражають ставлення до існуючої системи державного устрою та її 
можливих змін, які сприйняті як правильні і потрібні співгромадянами конкретного 
суспільства, утвореними ними соціальними шарами і групами, що певною мірою беруть 
участь у практичній реалізації цих ідей і поглядів [6, с.23-25]. Дослідник визначає 
основні риси теперішнього стану ідеології державотворення нашого суспільства, що 
характеризується відсутністю чітко вираженої спрямованості розвитку суспільства, 
внутрішньою суперечністю та роздвоєнням ідеології державотворення, 
клаптиковістю і різновекторністю ідеологій державотворення, зростанням соціаль-
ного песимізму, що зумовлене розбіжністю між політичними обіцянками і соціаль-
ною дійсністю, і синдромом дива, що все більше вкорінюється в практичні свідомості, 
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знесилюючи волю до життя, послаблюючи прагнення щось змінити на краще. Гово-
рити про наявність розгорнутої теорії державотворення ще рано, оскільки відсутній 
привабливий соціально-політичний ідеал - той політичний лад, до якого будуть праг-
нути в своїх думках, почуттях і діяннях наші співгромадяни. Перспективним може 
бути лише науковий пошук, що спирається на об'єктивний аналіз історичного роз-
витку українського суспільства, який, ураховуючи минулий досвід, виходить з те-
перішнього стану країни і націлений на досягнення кращого майбутнього. Іншими 
словами, привабливий суспільно-політичний ідеал України слід шукати на шляхах її 
соціального прогресу [6, с.26-29]. Для розвитку ідеології державотворення пропо-
нується використати програми-символи незалежної України (на зразок будівництва 
Одеського нафтового терміналу, програм ракетобудування і космічної техніки, літа-
кобудування). Реалізація цих програм сприятиме залученню наших співгромадян до 
господарської і політичної діяльності, боротьби з безробіттям, злочинністю, і таким 
чином впливатиме на формування такої потрібної суспільству ідеології державотво-
рення [6, с.22-31]. Пропозиції Воловика В. щодо посилення ідеологічних позицій 
держави спрямовані на кращу реалізацію потенційних можливостей українського 
народу і зміцнення єдності українського суспільства. Очевидно, саме необхідність 
спрямувати процес трансформації суспільства в цілеспрямоване русло зумовила на 
12-ому році незалежності України підготовку до розгляду у Верховній Раді України 
проекту Закону України "Про засади внутрішньої та зовнішньої політики України". 

Сьоме. Процес суспільної трансформації в Україні певною мірою сприяв розвиткові 
елементів громадянського суспільства, яке поки що має деформовану структуру. 

В Україні відбувається об'єктивний процес формування громадянського суспіль-
ства - суспільства носіїв економічної і політичної свободи, суспільства, яке відділяє себе 
від держави і контролює державу з допомогою політичних партій, громадських органі-
зацій, засобів масової інформації та інших засобів. 

Розкриваючи сутність громадянського суспільства, Гаджієв А.С. вказує, що в 
ліберально-демократичній суспільно-політичній системі як цілісному соціумі 
виділяються взаємопов'язані та взаємозалежні підсистеми: виробнича 
(економіко-господарська), соціальна, духовна та політична. Соціальна та духовна 
сфери в сукупності складають громадянське суспільство, яке для зручності викладу 
можна також позначити як єдину підсистему. З визначенням із людського соціуму в 
якості самоусвідомленої і самостійної сутності громадянське суспільство надає йому 
нові якості. Всі його підсистеми пронизані єдиним комплексом основоположних та 
осьових принципів, цінностей, установок, орієнтацій, що складають їх 
системоутворювальні характеристики та визначають їх єдиносутність. Природно, що 
вони роздробляються в громадянському суспільстві, яке, відповідно, визначає 
сутності, системоутворювальні характеристики як економічної так і політичної 
підсистем. Це треба розуміти не в смислі заміни одного різновиду детермінізму 
другим його різновидом. Зрозуміло, відмова від економічного детермінізму зовсім не 
означає ігнорування фактора економіки в найважливіших сферах суспільного життя, в 
тому числі в політичній. Мова йде про те, що економічна діяльність у всіх її проявах 
є функцією конкретних людей, які становлять громадянське суспільство [7, с. 73]. 

Найбільш впливовими елементами громадянського суспільства в Україні є дирек-
торський корпус, олігархічні клани, організації промисловців і підприємців та деякі інші 
об'єднання. Структури громадянського суспільства, що покликані захищати інтереси 
різних груп трудящих, ще не створені або їх діяльність не відповідає новим 
соціально-економічним і політичним умовам через застарілий теоретичний і практичний 
багаж (наприклад, традиційні профспілки). Про такий стан суспільних відносин ще в 
1994 році попереджав Василь Кремень, який застерігав, що при виборі напрямів 
стратегічного розвитку України це слід мати на увазі, нерозвиненість соціальної 
структури, невизначеність панівних ідей, домінуючих цілей розвитку суспільства 
зумовлює нерозвиненість організаційних структур, які б відображали інтереси 
відповідних верств населення та мобілізували б його на вирішення поставлених завдань 
[12, с 23]. 

Ми виросли в суспільстві з адміністративно-командною системою управління. В цьо-
му суспільстві чиновник вищого рангу контролював чиновника нижчого рангу і цим забез-
печувалось виконання законів. Нова концепція державно-правового розвитку потребує ство-
рення суспільства, в якому громадяни через політичні партії, громадські організації, проф-
спілки, трудові колективи та засоби масової інформації зможуть контролювати діяльність 
органів влади, чиновників та забезпечення ними виконання Конституції та законів Украї-
ни. Нам треба створити повноцінне громадянське суспільство, яке забезпечить новий ме-
ханізм формування та реалізації державної влади та контролю за нею. 

118 



До цього часу залишається дуже низьким рівень правосвідомості громадян. Типо-
вим явищем є ситуація, коли орган влади ігнорує закон, а громадяни не знають свої права, 
визначені цим законом, або не можуть добитися його виконання. Традиційна правова 
психологія жителів України виражається прислів'ям: "Закон, як дишло, куди повернеш 
-туди й вийшло". Носій традиційної правосвідомості не вірить в силу закону, він впевне-
ний, що все буде так, як вирішить чиновник. Громадяни України ще не вірять в те, що 
чиновника можна змусити діяти згідно з вимогами закону. Це явище є наслідком спокон-
вічної монополії держбюрократії на владу. Безсилля перед всевладдям держбюрократії, 
неможливість захистити свої права законними засобами породжують правовий нігілізм. 
В Україні треба знищити культ бюрократії та утвердити культ закону (верховенство зако-
ну). Утвердження верховенства закону, очевидно, буде здійснюватись знизу шляхом гос-
трої суспільно-політичної боротьби об'єднань громадян проти держбюрократії. Обґрун-
тування цієї думки спирається на узагальнення К. Гаджієва: "Шлях західної цивілізації 
до громадянського суспільства був позначений гострими і довгими соціальними, політич-
ними та ідеологічними колізіями, включаючи серію широкомасштабних революцій. Це 
був процес не тільки економічної, соціальної та політичної, але й соціокультурної, духов-
ної та морально-етичної трансформації" [7, с 62]. 

Восьме. Трансформація українського суспільства породила соціальні сили і умо-
ви відродження класової боротьби. Професор Віталій Воловик вказує, що поява при-
ватної власності на знаряддя і засоби виробництва в сучасному українському 
суспільстві, яке перебуває на стадії трансформації, сформувала і можливість класової 
боротьби. Сьогодні вона реалізується у формі страйків, пікетувань та інших видів 
протестів окремих загонів трудящих, що носять стихійний характер і зводяться в 
основному до економічних вимог. Дальший хід її розвитку буде залежати, з одного 
боку, від того, як буде протікати процес перетворення "класів в собі" в "класи для 
себе", а з іншого, - від того, наскільки кваліфікованою буде управлінська діяльність 
державної влади, її структур на місцях, наскільки вдасться забезпечити вихід 
українського суспільства із кризи і його поступальний розвиток [5, с.13]. 

Дев'яте. Процеси суспільної трансформації зумовили десоціалізацію значної час-
тини населення. 

Термін "соціалізація" (від лат. socialis - суспільний) означає процес засвоєння 
людським індивідом певної системи знань, норм та цінностей, що дозволяють йому функ-
ціонувати в якості повноправного члена суспільства. Соціалізація включає як цілеспря-
мований вплив на особистість (виховання), так і стихійні, спонтанні процеси, що впли-
вають на її формування [20, с.1249]. "Де..." (лат. de...) префікс, що означає: 1) 
відсутність, відміну, усунення будь-чого (наприклад, демобілізація, дегазація, дезорієн-
тація); 2) рух вниз, зниження (наприклад, девальвація) [20, с.365]. Отже, десоціалізація 
означає втрату особою здатності до функціонування як повноправного члена суспільства, 
що зумовлена суспільними процесами або особистими соціально-психологічними 
змінами особи. За роки реформ в Україні з'явилися цілі групи десоціалізованого насе-
лення: безпритульні діти, бездомні, безробітні. Навіть значна частина працівників 
медичних, освітніх та культурних закладів перетворилася на боржників з оплати ко-
мунальних послуг і опинилася на межі десоціалізації. 

Десяте. Трансформація українського суспільства не забезпечила утвердження 
і домінування нових духовних цінностей (таких, як права людини, верховенство за-
кону, правова держава, громадянське суспільство). Кириченко М., аналізуючи стан 
суспільства в Україні, вказує, що зовні маємо немало ознак становлення громадянсь-
кого і демократичного суспільства - розподіл властей, відносний плюралізм думок, 
референдуми, роздержавлення, різні форми власності, ринкові реформи, відкритість 
суспільства, свобода волевиявлення, тощо, але бракує головного - конденсації всього 
цього у відповідну культуру. Більше того, мають місце тривожні прояви грома-
дянської та політичної деградації, які, на жаль, залишаються поза увагою практич-
ної політики [11, с 93]. Відомий юрист і політик Віктор Медведчук акцентує увагу на 
необхідності формування в Україні етико-політичного, в цілому гуманістичного 
світогляду, який би міг стати духовною базою солідарного суспільства [16, с. 49]. 
Пропонується вчитися у провідних західних країн, де панівна громадська думка, виз-
нані усім суспільством громадські орієнтири враховуються державою, відповідними її 
політичними інститутами, що й складає ту атмосферу, яка притаманна солідарному 
суспільству. Основним генератором, який продукує такий стан суспільства, є система 
діючого права, передусім розгалужена система гарантій прав і свобод людини і 
громадянина [16, с 50]. В сучасній Україні більшість населення відсторонена від влади, 
власності та результатів своєї праці, а тому й не сприймає нові духовні цінності, 
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інша частина - правляча верхівка - лише цинічно використовує їх термінологію для 
прикриття своїх корисливих і не завжди законних дій. 

Оновлення духовного життя українського суспільства дослідник Ю. Канигін по-
в'язує з проблемою інтелектуального відродження нації шляхом інтелектуалізації 
свідомості і самого життя народу на базі "інвентаризації" культурних і духовних цінно-
стей, відновлення історичної пам'яті, формування своєї інтелектуальної еліти. "Фор-
мування інтелектуальної еліти - найважливіший бік інтелектуалізації суспільства. 
В умовах нерозвинених когнітивних структур і механізмів не можуть бути ефектив-
ними й заходи з інформатизації та комп'ютеризації, якими ми наполегливо займалися і 
займаємося. Інформаційний процес та інтелектуальний процес - не одне й те саме. Не 
можна займатися наукою, освітою, управлінням, тобто не можна формувати будь-який 
інтелектуальний процес поза інформаційним процесом. А навпаки - у принципі можна 
(можна формувати процеси кодування, декодування, передачі інформації, безвідносно 
до їх "інтелектуального наповнення"), що ми, на жаль, і робили в останні десятиліття" 
[9, с 54]. Отже, формування культури громадян, що відповідає вимогам сучасного 
суспільства, формування гуманістичного світогляду як основи солідарного суспільства та 
інтелектуалізація суспільної свідомості складають фундаментальну проблему формування 
нового соціокультурного простору в Україні. 

Одинадцяте. Трансформація українського суспільства здійснювалась стихійно. 
Це означає, що в здійсненні трансформаційних процесів переважали стихійні 
(руйнівні) елементи, а не оптимальні цілеспрямовані чинники. Як вище вказано в цій 
статті, в процесі трансформації було зруйновано існуючі до реформ структури в еко-
номічній, політичній, соціальній і духовній сфері, а процес створення нових структур 
здійснювався стихійно і непослідовно. Оскільки суспільна трансформація явище соціаль-
не, то правомірно поставити питання про її мету і рушійні сили. В період лідерства в Ук-
раїні Леоніда Кравчука (липень 1990 р. - липень 1994 р.) провідною ідеєю його діяль-
ності була ідея державотворення, поряд була ідея створення ринкової економіки, а ідеї 
розвитку суспільства залишалися на третьому плані. В період президентства Леоніда 
Кучми (з липня 1994 р.) поступово чітко окреслюється мета України - інтеграція до 
Європи ("Європейський вибір"). Це означає, що українське суспільство необхідно 
піднести на рівень стандартів сучасного суспільства європейського типу. Отже, більша 
частина періоду реформ пройшла в умовах невизначеності напрямків реформування 
суспільства. Рушійною силою соціальних суб'єктів виступає інтерес, що є реальною 
причиною соціальних дій, подій. Соціальні рушійні сили суспільного розвитку - це 
діяльність людей, соціальних груп і верств, соціальних спільнот, в основі якої лежать 
певні інтереси [25, с.347-348]. Вирішальною рушійною силою реформ в Україні стала 
політична і господарська верхівка, яка на свій розсуд провела найбільш значні пере-
творення - приватизацію державного майна і земельну реформу, а також зміну системи 
політичної влади. Результат цих процесів - створення олігархічних кланів і олі-
гархічного капіталу, які сьогодні фактично визначають долю України. 

Дванадцяте. Суспільна трансформація в Україні зумовила розкол суспільства. 
Вчені радять усвідомити політичній еліті та владним структурам, що суспільний роз-
кол є особливим патологічним станом перехідного суспільства, який характеризується 
гострим протиріччям між усталеними традиційними цінностями народу, його куль-
турою, з одного боку, і тими соціальними відносинами, в які його поставив виклик 
часу, з другого [23, с. 639]. Всупереч домінуючий в світі тенденції демократизації сус-
пільного життя, в Україні в 90-х роках XX століття відбувалося не залучення грома-
дян до суспільного життя, а навпаки, відсторонення їх як від влади, так і від влас-
ності, їх політична активність обмежується участю у проведенні виборів та референ-
думів. Засоби масової інформації знаходяться під контролем олігархів. Політичні партії 
майже не пов'язані з соціальною структурою суспільства. Профспілкові об'єднання зали-
шаються забюрократизованими структурами, які майже не відрізняються від 
одержавлених профспілок радянського періоду. Сьогодні в Україні практично відсутній 
вплив на державу структур громадянського суспільства, що об'єднують масові верстви 
населення. В керівництва України є розуміння небезпеки розколу суспільства, що 
зумовлене зростанням диференціації доходів населення, яка в кілька разів перевищує 
відповідні показники в країнах Заходу і виключає (при збереженні існуючого стану) 
можливості посилення соціальної та політичної стабільності суспільства у 
найближчій перспективі [14, с 4]. Щоб консолідувати суспільство, треба 
максимально задіяти потенціальні можливості соціально активних суспільних сил, а 
це можливо зробити лише шляхом інтеграції їх інтересів з загальнодержавними 
інтересами в процесі соціально-економічних і політичних реформ. 
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Таким чином, трансформація українського суспільства супроводжувалась сис-
темною кризою, здійснювалась в умовах неготовності більшої частини населення до 
стихійних реформ, характеризувалася неадекватністю внутрішньої і зовнішньої політики 
держави умовам глобалізації світової економіки, відсутністю науково обґрунтованої 
теорії державотворення, спричинила знецінення людського капіталу, десоціалізацію 
частини населення, привела до тяжких соціальних наслідків, зумовила формування 
громадянського суспільства із деформованою структурою, створила соціальні сили і 
умови відродження класової боротьби, не забезпечила утвердження нових духовних 
цінностей. Вирішальним наслідком трансформації є розкол суспільства, що ха-
рактеризується гострими соціальними протиріччями та розбалансованістю економічної, 
політичної, соціальної і духовної сфер. 

Отже, розгляд сутності, спрямованості та специфіки процесу трансформації сучас-
ного українського суспільства дозволяє зробити висновки про основні його протиріччя. 

В економічній сфері основне протиріччя між особою і власністю, яке характери-
зується відстороненням переважної більшості громадян від засобів виробництва і резуль-
татів своєї праці. В політичній сфері основним є протиріччя між особою і державою. Це 
протиріччя характеризується відчуженням більшості громадян від реального постійного 
впливу на державну владу, відсутністю громадського контролю за державною владою. В 
соціальній сфері основним є протиріччя між особою і суб'єктами суспільного життя, 
яке детермінується нездатністю більшості громадян забезпечити собі гідне життя в умо-
вах сучасної України. Головним протиріччям духовної сфери є протиріччя між особою і 
новими духовними цінностями. Відсторонення більшої частини громадян від нових 
дуxовних цінностей свідчить, що особиста культура громадян України ще не досягла того 
рівня, який би відповідав новим засадам організації суспільного життя. Вказані проти-
річчі вимагають невідкладних заходів щодо гармонізації суспільного життя. 

Які ж детермінанти оптимізації розвитку суспільства в Україні? 
Політико-правова детермінанта визначається реалізацією в Україні системи держав-

но-правових ідей, що базуються на цінностях європейської цивілізації. Ці ідеї одержали 
юридичне оформлення в Конституції та законах України, але дуже часто ці норми не спра-
цьовують. Самі органи державної влади, органи місцевого самоврядування та їх служ-
бовці не виконують і не забезпечують виконання Конституції та законів України. Вказана 
ситуація є зовнішнім проявом протиріччя між традиційною політико-правовою куль-
турою жителів України та вимогами нової політико-правової моделі суспільства. 

Політична еліта України повинна знайти в собі сили і мужність для проведення 
політичної реформи з метою створення механізмів політичної відповідальності за свої 
дії органів державної влади та посадових осіб всіх рівнів. Політичному керівництву Ук-
раїни необхідно негайно провести адміністративну реформу з метою створення держапа-
рату, здатного забезпечити верховенство закону. Вже давно назріло питання проведення 
судової реформи, яка забезпечить створення справді незалежної судової влади. 

На думку М.Мельниченка, заслуговує на увагу досвід державного будівництва 
та функціонування політичних систем в західних демократіях, який є результатом 
практики багаторічного підтримування відносної політичної стабільності. В політич-
ному житті демократично організованих країн, де склад і зміст діяльності владних 
структур визначається насамперед у вільному і відкритому змаганні різних політич-
них сил суспільства, непоодинокими є відставки урядів, парламентів, глав держав. 
Відставки виступають одним з провідних інструментів політичного суперництва, ос-
кільки після них неминуче відбуваються вибори, які засвідчують нове або підтверджу-
ють старе співвідношення політичних сил [17, с 22]. В умовах демократичної політичної 
системи варто говорити не просто про політичну боротьбу, а про політичну конкуренцію, 
адже переможцями в політичній боротьбі можуть вийти лише ті партії та лідери, за 
яких громадяни віддадуть свої голоси. Політична конкуренція уявляється як боротьба 
політичних сил, які своїми справами доводять виборцям, що саме їх шлях забез-
печення суспільних потреб найкращий. На всіх рівнях державної влади треба змінити 
ставлення до громадської думки, до громадських об'єднань і громадян. Треба ввести 
персональну відповідальність всіх чиновників за результати діяльності, неповагу до 
закону та прав громадян. Утвердження верховенства закону, як однієї з най-
важливіших ознак правової держави, потребує розвитку структур громадянського 
суспільства, які зможуть постійно і реально впливати на політику держави і здійсню-
вати громадський контроль за діяльністю держави. Досвід країн Заходу свідчить, що 
подолання відсторонення людини від влади відбувалося саме шляхом розвитку 
структур громадянського суспільства. 
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Економічна детермінанта оптимізації розвитку суспільства характеризується утвер-
дженням економічної свободи з метою створення економічно ефективного суспільства 
власників-трудівників. Історичний досвід високорозвинених країн вказує, що законо-
мірністю розвитку економічних відносин є рух від масового відсторонення трудівників 
від засобів виробництва і результатів праці до утвердження власності як явища, власти-
вого більшості громадян. У сфері економічних відносин приховані величезні резерви сус-
пільного розвитку України. Не відкидаючи права особи на власність, треба поставити на-
ціональне багатство України на службу всьому суспільству, а не окремих кланів, як це 
відбувається зараз. Для досягнення цієї мети необхідно забезпечити чітке правове регу-
лювання відносин власності. Проведення економічної реформи повинне забезпечити інвен-
таризацію власності та послідовну її детінізацію і легалізацію. 

Соціальна детермінанта оптимізації розвитку суспільства потребує розвитку сус-
пільних відносин, що характеризуються високим рівнем свободи та відповідальності 
суб'єктів і формують середній клас як основу громадянського суспільства. Державна 
влада повинна щорічно здійснювати щонайменше 3-4 вагомих кроки щодо подолання 
бідності. Формування середнього класу треба забезпечити за рахунок соціально актив-
них груп населення - кваліфікованих спеціалістів, підприємців та кваліфікованих ро-
бітників. Саме ці соціальні групи можуть скласти золотий фонд розвитку суспільства, 
який здатний не тільки швидко адаптуватись до нових умов життя, але й постійно при-
скорювати розвиток суспільства. Щоб не втратити підростаюче покоління, необхідно 
забезпечити належні умови соціалізації молоді. 

Соціокультурна детермінанта вимагає формування нового соціокультурного просто-
ру. Підготовка підростаючого покоління до життя в суспільстві, що базується на інтеграції 
української культури з духовними цінностями європейської цивілізації, вимагає від дер-
жави кардинальної зміни політики в галузі освіти, науки і культури. Інвестиції в розви-
ток людини повинні стати магістральним напрямом розвитку як економіки, так і суспільства в 
цілому. Справу навчання, виховання та соціальної адаптації молоді слід перетворити на 
пріоритет серед пріоритетних напрямів діяльності держави. В найстисліші терміни зупи-
нити руйнацію людського капіталу і забезпечити його випереджаюче зростання. Віднай-
ти необхідні резерви для боротьби із соціальними хворобами, які спричинені 
бездуховністю і соціальною деградацією частини суспільства. 

Реалізація вказаних пропозицій сприятиме подоланню розколу суспільства і скоро-
ченню розриву між рівнями економічного розвитку України та країн високорозвиненого 
капіталізму. Це стане можливим лише за умов максимальної реалізації наявного в Ук-
раїні людського, інтелектуального, промислового, аграрного, природного та духовного 
потенціалу суспільства. 

Яка із вказаних детермінант оптимізації суспільного розвитку в Україні повинна 
стати визначальною, інтегруючою? 

Історія семи десятиліть радянської влади в Україні свідчить про певні переваги і 
недоліки домінування економічної детермінанти. Традицію домінування економічної де-
термінанти було продовжено в незалежній Україні, але економічне становище нашої дер-
жави залишається дуже тяжким. 

Складність ситуації в сучасній Україні пояснюється тим, що практично до дна ви-
черпані екстенсивні механізми економічного розвитку, які забезпечували зростання у по-
передні два роки. Потрібні радикальні якісні перетворення, спроможні привести в дію 
довготривалі та ефективні чинники широкомасштабної модернізації національної еконо-
міки, її структурної перебудови [21, с.4]. Відомий український філософ В.І. Шинкарук 
писав: "Принцип марксизму "буття визначає свідомість" має сенс за індустріальної доби. 
За постіндустріальної, коли на передній план виступають капіталовкладення в людину, 
інформацію тощо, навпаки: ми повинні розглядати первинність розвитку духу, культу-
ри, освіти" [27, с.38]. 

Український економіст Ткаченко А.А. вказує, що згідно з даними ЮНЕСКО, інже-
нерно-науковий потенціал України на початку 90-х років становив 6,5% світового інже-
нерно-технічного потенціалу, а за кількісними показниками (чисельність кандидатів і 
докторів наук, наукових установ, обсяг витрат на розвиток науки та ін.) Україна входила 
до першої десятки країн світу, то протягом наступних 1991-1999 pp. Україна почала 
дуже швидко втрачати і цей величезний науково-технічний потенціал, і свої позиції в 
науково-технічній та інноваційно-ліцензійній діяльності. Наприклад, якщо на по-
чатку реформ Україна здійснювала розгорнуті дослідження в усіх тих 20 наукоємних 
галузях, що й США, і за кількістю винаходів була на одному рівні з Америкою, то 
нині з великою натяжкою можна говорити, що подібні дослідження в Україні нібито 
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продовжуються лише в 7 галузях, а інноваційно-ліцензійна діяльність майже зовсім 
припинена. І пояснюється це тим, що, на відміну від розвинених країн світу, де кількість 
людей, зайнятих у науці, подвоювалась протягом кожних 10 років, в Україні вона скороти-
лась в 2 рази за останні 5 років. За цей же період більше, ніж удвічі, скоротилась мережа 
проектних і науково-дослідних організацій, а фінансування науки за рахунок бюджету змен-
шилось у 10 разів і нині складає менше, ніж 1% від загальної суми бюджетних асигну-
вань [22, с.191-192]. Наведені дані ще раз підтверджують, що в Україні відбувається 
руйнація людського капіталу, і зокрема, інтелектуального потенціалу. 

У свій час Японія, Південна Корея та інші "Тигри" і "Дракони", на приклад яких 
наші політики і реформатори часто посилаються, саме 50% інвестицій виділяли для роз-
витку науки та освіти, а не направляли на фінансування та підтримку 
підприємств-банкрутів [22, с.193]. Відомо, що вказані країни протягом короткого 
історичного часу здійснили "економічне диво". Вирішальною передумовою "економічного 
дива" був перехід до домінування соціокультурної детермінанти розвитку. 

Наведені факти вказують, що в сучасних умовах людський капітал є найважливі-
шим джерелом розвитку економіки і суспільства. В умовах сучасної України, коли ста-
новище переважної більшості громадян характеризується жахливим відстороненням від 
власності, від влади, від нових духовних цінностей, для виходу з системної кризи особ-
ливої ваги набуває наявність людського капіталу, який неможливо відокремити від його 
носія - конкретної людини. Отже, в умовах економічної і політичної свободи, коли 
зростав залежність вирішення економічних, політичних і соціальних проблем від 
активності соціальних суб'єктів, тільки перехід до домінування соціокультурної 
детермінанта оптимізації розвитку суспільства забезпечить піднесення українського 
народу на більш високий рівень розвитку. Реалізація запропонованих заходів щодо 
оптимізації розвитку суспільства в Україні забезпечить швидке формування нових 
соціальних зв'язків, прискорить процеси самоорганізації та консолідації суспільства, 
сприятиме збалансуванню взаємодії структур економічної, політичної, соціальної і 
духовної сфер суспільства, а значить, і подоланню системної кризи та розколу 
суспільства. 
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ЮХИМИК Ю.В. 

ДО ПИТАННЯ ПРО РОЛЬ НАСЛІДУВАННЯ В 
КУЛЬТУРНІЙ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ 

Розвиток культури віддавна привів людство до думки про особливу роль у цьому 
процесі творчості як вищого рівня людської життєдіяльності. Питання творчості, пе-
редусім, у художній сфері, традиційно займають одне з чільних місць і в сучасній 
естетичній та культурологічній проблематиці. Натомість значно менша увага 
приділяється дослідженню явища, якісно протилежного - наслідування, його ролі в 
культурній практиці людини. Переважний оцінювальний негативізм стосовно 
наслідування пов'язаний з традиційним уявленням про нього як про строго 
детермінований певним стереотипом вид людської життєдіяльності - на відміну від 
розкуто-вільної творчості. Проте глибше дослідження проблеми неминуче призводить до 
формування іншого кута зору на це неоднозначне явище та його значення для людської 
культури. Кожна людина, приходячи у цей світ, змушена в індивідуальному порядку 
оволодівати певним комплексом випродукованих соціумом культурних форм у різних 
сферах діяльності. Одним же з найважливіших механізмів соціалізації людини, 
передачі їй відповідної частини існуючої культурної спадщини, а, отже, і збереження 
культури як такої є спосіб соціально-культурного наслідування - тобто копіювання 
готових, існуючих у даному соціумі форм, дій і засвоєння при цьому нових для даного 
індивіда чи групи форм життєдіяльності. Безперечно, цариною нероздільного 
панування наслідувального типу поведінки є сфера природи. Проте і людина також 
сповна користується цією феноменальною здібністю. Зрозуміло, що межі цього явища у 
людській культурі є значно ширшими, а наслідки його вияву більш серйозними і 
важливими. "Наслідування є одним з основних шляхів у культурному розвитку 
дитини" (1), а продовжуючи, - людини в цілому і людства взагалі. 

За даними психологічних досліджень, здатність до зовнішньо виявлених імітацій-
них дій виявляється в людини з 9,5-тижневого віку (2). Саме такий приблизний період, 
очевидно, необхідний людській психіці для первинної адаптації у новому для неї життє-
вому середовищі та актуалізації наслідувальних механізмів засвоєння необхідної інфор-
мації, які, вдосконалюючись, продовжують функціонувати впродовж усього подальшого 
життя людини. Проте у дещо дивовижній формі наслідувальні тенденції розвитку людсь-
кої істоти, щоправда, суто біологічного плану, виявляють себе значно раніше - ще до факту 
її появи на цей світ, у внутріутробний період. Відомо, що, перш ніж набути тілесних форм, 
притаманних людській дитині перед народженням, зародкова істота короткочасно 
почергово, поетапно наслідує деякі зовнішньо-формальні ознаки живих істот, що переду-
ють появі людини на Землі. Крім того, звернення до фрейдівського психоаналізу приму-
шує пригадати одне з важливих його положень про відтворення й збереження щоразу в 
психіці кожної наступної людської істоти потужного за своїми потенційними наслідками 
"комплексу печери", який, тягнучись через усю історію людства, творить єдину спільну 
для кожної людини - від доісторичної до сучасної - підсвідому основу, цей потужний 
ко-релянт усієї людської поведінки. 
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Перші імітаційні рухи, спостережувані в немовлят, пов'язані з наслідуванням ними 
деяких рухів рота і міміки дорослого (причмокування, посмішки, характерні рухи гу-
бами і т.і.). Відтворення, приміром, продемонстрованих їм рухів руками і тілом відно-
ситься до дещо пізнішого періоду ("ладушки", прохальні, привітальні, прощальні жести 
тощо), а такі популярні серед малят імітації писання й малювання спостерігаються не 
раніше 14-місячного віку. Це призводить врешті-решт до того, що перші, виключно 
рефлекторні рухи новонародженого поступово починають витіснятися і заміщатися 
більш розвинутими імітаційними діями, які, багаторазово повторюючись та об'єдную-
чись у групи різного ступеня складності, творять основу для формування перших сталих 
моделей поведінки, постійно відтворюваних в ідентичних ситуаціях. Об'єднуючись у 
комплекси, вони призводять до поступового встановлення притаманного даній особі 
способу життя - побутового, соціального, професійного. 

Як уже відзначалося, у фізично та психічно здорової людини, на відміну від 
тварини, вроджено-інстинктивна платформа діяльності втрачає свою непохитність і 
першорядність, відходячи на периферію поля дій. При цьому в неї зберігаються і дос-
татньо широко себе виявляють, а в ряді випадків і свідомо акцентуються в якості засобу 
підвищення ефективності та продуктивності відповідного виду діяльності певні 
форми характерного і для тваринного світу біологічного наслідування, зокрема, взає-
мне стимулювання. Прикладами цього є всім відомі "заразливі" сміх, кашель, позіхання, 
виникнення й підтримання єдиного постійного ритму рухів, мимовільні імітаційні рухи 
ногами чи корпусом при спостереженні за танцюючими чи перегляді, наприклад 
футбольного матчу, беззвучне скорочення голосових зв'язок при слуханні співу, 
особливо в незручній теситурі тощо. Якщо перший з вищенаведеного ряду прикладів 
складник (сміх) пов'язаний, здебільшого, з можливістю мимовільного піднесення на-
строю (за винятком випадків, коли вимушено викликана веселість виявляється недо-
речною і важко контрольованою), то другий і третій (кашель і позіхання) переважно 
завдають при своєму вияві достатньо клопотів і незручностей (особливо, коли виника-
ють, приміром, в атмосфері театральної чи концертної дії, на лекції, засіданні і т.і.). 
Проте можна відшукати й приклади перетворення негативу на позитив: позіхаюча мама 
біля колиски деколи здатна краще за колисання чи колискову пісню заохотити свого 
малюка до сну. Що стосується ще одного з наведеного ряду складника - наслідування й 
підтримання єдиного постійного ритму дій, то позитивний результат цієї людської 
здатності віддавна був помічений й продуктивно використаний. Практично будь-який 
вид фізично важкої чи надмір монотонної праці (веслування, перенесення вантажу, 
пиляння дров, марширування і т.і.) для підвищення результативності дій, зменшення 
фізичної та психологічної втомлюваності, а отже - більшої при цьому витривалості - 
вимагає автоматизовано-точного наслідування ритму певних рухових елементів, що 
підтримується встановленням при цьому єдиного ритму фізіологічних процесів людсь-
кого організму (дихання, серцевої діяльності, скорочення м'язів тощо). 

Маніпуляції руками, тілом, предметами, вживання їжі, гігієнічні процедури, си-
діння, прямоходіння - ось те коло наслідувальних у своїй основі дій, яке, починаючись 
від віку немовляти, далі поступово ускладнюючись і вдосконалюючись, формує сферу 
звичних побутових дій особи. Навіть традиційно-звичний зовнішній вигляд людської істоти 
може слугувати прикладом її постійної наслідувальної діяльності. Комплекс звичних 
формально-зовнішніх ознак людини в межах того чи іншого культурного періоду свідчить 
про її постійну психологічну готовність до наслідування традиційних для даної культурної 
ситуації соціальних, економічних, моральних, естетичних норм і стереотипів, пере-
плавлених у стереотипи ліній та об'ємів зачісок, моделей одягу, фактур тканин, способів 
прикрашання тіла тощо. Так, приміром, давньоєгипетських вельмож з неодмінними важ-
кими перуками з овечої шерсті та накладними (часто й кількома) борідками в жодному 
разі не можна сплутати з дворянами Людовіка XIV, які також не з'являлись на людях без 
перук - але вже виготовлених зовсім за іншими естетичними стандартами, і які, до речі, у 
цій своїй постижерній прихильності наслідували, можливо, й вимушено свого позбавле-
ного природного волосся і, очевидно, засмученого цією обставиною монарха. Пануючий у 
ту чи іншу культурну добу еталон зовнішності, варіюючись відповідно до національної, 
соціальної, вікової, статевої і т.і. належності, викликав і продовжує викликати незліченну 
кількість більш чи менш вдалих копій, які традиційно, хоча й на одній начебто основі 
наочно ілюструють широке поле естетичних понять і категорій - від гармонійної довер-
шеності до гротескової комічності - та не менш широкий спектр емоційних реакцій на 
них - від щирого захвату до гомеричного сміху. 

Наслідувальна властивість лежить в основі такого важливого й популярного яви-
ща культури, як мода у різних її виявах та сферах, у першу чергу, звичайно, в одязі. 
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Дійсно, як твердять теоретики цього феномену, відомого ще з часів шумерської культури, 
сфера моди перебуває між мистецтвом і необхідністю, тут знаходять свої вияви творча 
фантазія, властиві добі естетичні смаки, навіть світоглядні засади; вона покликана 
виявити красу і своєрідність людини. Але все вищесказане скоріше відноситься до пер-
шого етапу процесу виникнення модної тенденції - створення модного еталону форми, 
силуету, моделі тощо; наступне ж його життя підпорядковується, здебільшого, іншим 
закономірностям. У багатьох випадках слідування моді стає способом видимо задекла-
рувати свою належність (нерідко хоча б формальну) до деякого загалу, з певних причин 
важливу для даної особи. Мода з фактора виявлення своєрідності й неповторності особи в 
багатьох випадках перетворюється на спосіб особистісної уніфікації, на необхідність 
"бути, як усі" ( одне з теоретичних визначень моди: "величина ознаки, на яку припадає 
найбільша кількість випадків, або ознака, що найбільш часто зустрічається в даній групі" 
(3). При цьому явно переважає власне тенденція до максимально точного наслідування 
зразка з доволі частим ігноруванням не лише моментів незручності, ситуативної недо-
речності, недоцільності і т.і., але й факторів естетичної й моральної невідповідності доб-
рому смаку, власному стилю, віку, соціальному статусу тощо. У будь-якому ж випадку 
існування моди є неможливим без процесу наслідування у найширшому спектрі - від 
схоплення й відтворення основної лінії, силуету, загальної концепції до максимально 
точного копіювання найменших подробиць. 

Існує ще одна, надзвичайно важлива для людського життя сфера наслідувальних 
дій - емоційне наслідування. Сучасні дослідження пренатального розвитку людини дають 
вагомі підстави стверджувати, що вже в утробі матері дитина надзвичайно чуйно реагує на 
зміни материнського настрою, точно наслідуючи всі нюанси її емоційних станів -від 
позитивно-сприятливих до негативно-стресових, що, як твердять психологи, ще до 
народження формує певний надзвичайно важливий емоційний досвід, зафіксований, 
збережуваний у підсвідомості та здатний суттєво впливати на усе наступне життя людини. 
Саме емоційне наслідування, яке, очевидно, передує всім іншим його формам, виявляється 
вкрай важливим для усього подальшого життя особи, її успішної соціальної комунікації 
та, що особливо цікаво, плідного розвитку мистецтва. Після народження здатність 
наслідувати у власній душі певний позитивно чи негативно забарвлений емоційний стан, 
аналогічний тому, який демонструє спостережувана дитиною істота і який виявляється, 
cпpиймається і зворотно ретранслюється за допомогою відповідної йому міміки, рухів, 
голосових інтонацій, тембрів тощо, і робить у подальшому людську комунікацію емоційно 
насиченою, готовою до співпереживання, співчуття та діяльної співучасті. Будучи ж 
певних, установленим для того чи іншого виду мистецтва чином зафіксованою у 
відповідній системі художніх засобів, емоційна ситуація виявиться у подальшому здат-
ною викликати у публіки адекватний емоційний відгук. 

Вияв наслідувальної тенденції спостерігаємо ще в одній специфічно людській 
сфері - комунікативній системі мовлення. У загальному розвитку мови, як суто людсь-
кого способу фіксування й передачі інформації, наслідувальний момент виявляється сут-
тєвим і неодмінним. З одного боку, мова в багатьох випадках є результатом звуконаслі-
дування природних якостей предметів і явищ оточуючого світу; етимологія багатьох слів 
вказує на їх первісне природно-імітаційне звукозображальне підґрунтя, достатня їх 
кількість побутує і в сучасній, наприклад, українській мові: бджола, жук, дзюрчати, 
дзижчати, стрекотіти, мукати, бекати, кукурікати тощо. З іншого - мова і мовлення є 
відтворенням самої людської здатності мислення, її особливостей та ступеня розвитку. В 
онтогенезі наслідувальний момент також становить умову, абсолютно необхідну для 
оволодіння тією чи іншою мовною системою. Поза прикладом живого мовлення, в першу 
чергу, з боку найближчого оточення, оволодіння першою в житті мовною системою 
виявляється просто неможливим (саме його відсутність, наприклад, створює в середо-
вищі глухонімих суттєві труднощі чи навіть унеможливлює оволодіння навичками звич-
ного звукового мовлення здоровими дітьми). Цей процес є складним і відносно трива-
лим - від початкової простої імітації дитиною окремих звуків, їх сполучень, інтонацій 
вимовляння, асоціативно пов'язаних з відповідними емоційними станами мовлячого, 
до наслідування способів і логіки використання та поєднання окремих слів, фраз, по-
нять, загального стилю мовлення тощо. 

Панування наслідувальних тенденцій спостерігаємо у всіх явищах 
культурно-соціальних ідентифікацій та самоідентифікацій людини - етнічних, 
національних, регіональних, релігійних, класових, професійних, вікових, статевих тощо. 
Саме наслідування і дотримання характерних культурно-формальних стереотипів 
життєвиявів певної соціальної спільноти робить можливим і для конкретної особи, і для 
оточення факт цілеспрямованого віднесення їх до відповідної соціальної групи. Реєстр 
відзначених куль- 
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турно-формальних стереотипів життєвиявів може бути достатньо протяжним, хоча і зі 
значними варіаціями в межах різних соціальних утворень; до найбільш загальних, зак-
ріплених суспільною свідомістю стандартів, віднесемо, насамперед, спосіб і лексичні 
особливості мовлення, зовнішній вигляд, атрибутику, звички, культивовані та заохо-
чувані психологічні особливості характеру, світоглядні орієнтації, певні форми діяль-
ності тощо. Частота вияву подібного стандартизованого набору незмінно повторюваних 
ознак життєдіяльності представників однієї й тієї ж соціальної спільноти, закріплюю-
чись у суспільній свідомості, викликає до життя віртуальний тип певної соціально оз-
наченої - етнічно, національно, професійно, класово, статево, віково і т.і. - істоти, який, 
проникаючи у суспільну свідомість, у фольклор, а нерідко і у професійне мистецтво, 
перетворюється на певний характерний соціальний типаж, нерідко відчутно шаржова-
ний, живлячи, насамперед, жанри комічного мистецтва - анекдоти, гуморески, пародії, 
карикатури тощо. Достатньо часто, пройшовши певну художньо-комічну трансформа-
цію, типаж знову повертається у буденну свідомість у відчутному комічному ореолі у 
вигляді абсолютного трафарету з неодмінним набором обмежено-стандартних зовнішніх і 
внутрішніх ознак, причому достатньо часто комізм гіпертрофованих уявних зовнішніх 
констант значно переважає над серйозною глибинною сутністю соціального типу. При-
кладом цього може слугувати традиційний для пересічної суспільної думки образ вче-
ного: розсіяний, незграбний, зовнішньо не привабливий, з незмінними окулярами 
тощо; у сучасному житті надзвичайної популярності набув образ "пострадянського 
бізнесмена" - "нового" представника традиційних національностей з неодмінними ат-
рибутами сучасних нуворишів - золотими ланцюгами, масивними перснями і 
нагрудними хрестами, поголеними потилицями, неосвіченістю і малокультурністю, 
кумедною обмеженістю лексики, граничною самовпевненістю, пов'язаною з 
особливим фінансовим достатком тощо. Подібне тиражування однакових чи близьких 
за суттю формальних і психологічних рис певних соціальних типів навіть на тлі різних 
особистісних характерів віддавна породило ситуацію традиційного вже порівняння чи 
навіть протиставлення: наприклад, в етнічно-національному плані - 
українці-галичани і росіяни, французи й англійці, північні і південні народи, в 
соціальному плані - теща і зять, свекруха і невістка, начальник і підлеглий тощо. 
Подібні стандартні пари, знову ж таки, складають поле незмінних сюжетних стрижнів 
багатьох фольклорних і професійних художніх творів різної видової і жанрової 
специфіки. 

Але окрім реалізації широко відомого художньо-комічного аспекту, мож-
ливість і потреба у певній соціальній ідентифікації відіграє в суспільному та індивіду-
альному людському житті достатньо важливу роль. Очевидно, що саме збереження та 
наслідування кожним наступним поколінням чи кожною людиною, що входить в нову 
для неї соціальну спільноту в якості наступного її члена, певних спільних для всіх у 
цьому середовищі закономірностей життєдіяльності і живить саму можливість існу-
вання і збереження різних соціальних спільнот, що виникають, існують, розвиваються 
на основі дотримання певних власних правил і закономірностей внутрішньої організації, 
формуючи, закріплюючи і нав'язуючи своїм членам певні спільні для всіх них моделі 
поведінки на різних рівнях - від вузлових, принципових моментів життєдіяльнсті да-
ного типу соціального співжиття до буденно-побутових. У ряді випадків виявляється 
постійне відтворення чітко оформлених і достатньо жорстко закріплених духовних 
моделей світоглядного плану, що створює надзвичайно продуктивний ґрунт для внут-
рішньої інтеграції та збереження цілісності навіть у несприятливих соціальних умо-
вах. Саме цей факт стає одним із визначальних при збереженні соціального розподілу 
-приміром, на етноси, нації, класи, верстви, професійні групи, статево-вікові категорії 
тощо. Суспільне та індивідуальне усвідомлення належності до певної соціальної групи 
обов'язково супроводжується фактом наслідування певних стереотипів поведінки, 
вироблених у даному соціальному середовищі, починаючи від формальних характери-
стик одягу та зовнішнього вигляду в цілому, особливостей мовлення (діалекти, сленги 
і т.і.), побутового способу життя, наявності певних сталих навичок і звичок, дотри-
мання та участі у певних ритуальних дійствах (звичаях, святах, обрядах). Надзвичайно 
потужним інтеграційним фактором як позитивного, так і негативного плану вияв-
ляється сформована у даній спільноті духовна модель світовідношення, яка, втягуючи 
у свою орбіту, спонукає до наслідування встановленої схеми мислення, поведінки та 
виконання певних стереотипних дій, які також можна розвести на різні за суттю і своїми 
духовними та соціальними наслідками рівні. Так, наприклад, добровільне об'єднання 
приятелів у тимчасову або ж періодично відтворювану групу відпочинку протягом ви-
хідного дня стимулюється стрижневою ідеєю необхідності та бажаності комфортного 
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морально-духовного спілкування, фізичної та духовної релаксації і розваги після періоду 
напруженої праці чи навчання тощо. Дана ідея відразу ж задає певний більш чи менш 
розроблений сценарій відповідної моделі поведінки, який реалізується учасниками, 
зокрема, шляхом наслідування основних моментів або власного досвіду, одержаного в 
минулих подібних ситуаціях, або ж спостережуваного досвіду інших. При всій 
різноманітності емоційних станів, що можуть у даній ситуації переживатися різними 
людьми, все ж існує певний набір неодмінних, наперед заданих, пов'язаних із ситуа-
цією дій, ними виконуваних (наприклад, під час заміської прогулянки - збирання 
грибів, квітів, смаження шашликів, рибна ловля, полювання, фотографування тощо). 
Тут наслідування стосується, в першу чергу, виконання деяких зовнішньо-формальних 
стереотипних дій, які, у свою чергу, покликані відтворити певний бажаний, раніше пе-
режитий в аналогічній ситуації або уявлювано пов'язуваний з нею чуттєво-емоційний 
стан. Проте існують ситуації присутності світоглядних стереотипів, які ініціюють 
шаблонність, значно глибших сутностей мислення, емоційних переживань, типів мо-
рально-духовного та діяльного ставлення до конкретних людей чи певних їх категорій 
(груп), ставлення до глобальних цінностей людського існування. Саме здатність до 
подібного ініціювання є сталою і характерною ознакою різноманітних політичних і 
класових ідеологій, поява та в ряді випадків реалізація і масове поширення яких, зок-
рема, у межах тоталітарних режимів стали характерною ознакою соціально-культур-
ного життя людства у XX ст. Вкорінившись у суспільній свідомості у формі 
необхідно-притаманного певній соціальній категорії комплексу якостей, світоглядні 
стереотипи нерідко починають виконувати роль жорсткої детермінанти життєвиявів 
людської особистості, реалізуючись у системі ознак, наявність яких категорично 
вимагається соціумом від кожного його члена, що врешті здатне призвести до 
нівелювання, деформації чи навіть руйнування особистості, переводячи її на щабель 
біологічно-механічного існування людської істоти. Людина ж, яка не має виходу - хоча 
б часткового - у сферу, у достатній мірі придатну для вільної реалізації її 
духовно-особистісних потенцій - професійну, за інтересами, здібностями тощо, реально 
ризикує перетворитись на живий механізм, придатний лише для виконання 
достатнього обсягу стереотипних дій. 

Але і ближчий розгляд особливостей будь-якої професійної діяльності неминуче 
при водить до визнання при цьому особливої ролі наслідування. Участь у певній 
професійній діяльності відбувається на основі постійного відтворення усталеного ряду 
дій, прийомів, способів поведінки, виконання комплексу яких забезпечує знаходження і 
реалізацію себе у межах певної діяльнісної сфери. Це аж ніяк не заперечує можливості, 
а в багатьох випадках і необхідності творчого, варіативного підходу до професійної 
діяльності, проте оволодіння ремеслом, необхідним набором відповідних навичок, 
умінь, який становить стабільну базу кожної фахової сфери і поза яким перебування в 
ній виявляється малопродуктивним чи просто неможливим, відбувається в першу 
чергу і саме на основі наслідування певного еталону цілісної діяльності чи окремих її 
складників, пропонованих новачкам у вигляді живого прикладу професіонала або ж 
певним чином - візуально, вербально, схематично, символічно - зафіксованої 
необхідної інформації. Ця фаза є неминучою і в ремісничих професіях, і у фахах 
підкреслено творчого спрямування, і в мистецтві. 

Констатація важливості наслідувальної діяльності людини в культурологічному 
сенсі не означає, разом з тим, абсолютної позитивності наслідків у всіх без винятку випад-
ках її присутності. Це явище передусім виконує визначальну функцію підґрунтя для фор-
мування й вдосконалення наступних вищих рівнів культурного розвитку. Взагалі ж, на-
слідування і творчість виявляються різнорівневими моментами єдиної лінії культурного 
самовияву людини, взаємообумовлені та залежні одне від одного. 
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