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І РОЗДІЛ 
ІСТОРІЯ ЗАПОРОЗЬКОГО КОЗАЦТВА, АРХЕОЛОГІЯ, 

КРАЄЗНАВСТВО ТА ЕТНОГРАФІЯ 
 

 В.Ю.МУРЗІН, В.Г. ШЛАЙФЕР 

ПРО ОДИН З ЕКСПОНАТІВ МУЗЕЮ ЗБРОЇ У М. ЗАПОРІЖЖІ 

 
Як відомо багатьом фахівцям та любителям старожитностей, у Музеї зброї, що існує при 

магазині зброї “Діана” у м. Запоріжжі, зберігається чимало унікальних експонатів різних епох. 
До їхнього числа, безумовно, належить й та знахідка, про яку йдеться у публікації. 

Це залізний масивний однолезвовий бойовий ніж або короткий меч, що викутий разом з 
руків'ям. Його загальна довжина (закінчення леза втрачене) 42 см, найбільша ширина леза – 
3,8 см, довжина руків'я – 13,2 см. Меч має шаблеподібну форму - спинка леза увігнута, з боку 
леза – вигнута. На руків'ї є три отвори, за допомогою яких до нього приєднувалися дерев'яні 
або кістяні накладки. Біля основи руків'я вироб прикрашає досить широка (близько 2,4 см) 
обойма з тонкого листового золота (Рис. 1). 

 За словами особи, що продала цю знахідку музею, вона походить з території 
Таманського півострова. Не викликає сумніву, що цей ніж або меч датується скіфською 
добою, коли на цій території мешкали синдо-меотські племена, які зазнали сильного впливу 
скіфської культури. 

Подібно до скіфів, у ближньому бою вони найчастіше використовували дволезвові мечі 
характерної форми, які відомі під назвою “акінак”. 

Проте дуже рідко серед скіфських старожитностей трапляються й мечі з одним лезом. 
Нам їх відомо лише 9 екземплярів. 

Зокрема це меч з поховання № 1 біля с. Миколаївка Одеської області, погано збережені 
мечі з урочища Круглик у с. Федірівка та з кургану № 487 поблизу Златополя. Датуються вони 
досить пізнім періодом – IV – ІІІ ст. до н.е. 

Відомий знавець скіфської зброї А.І.Мілюкова дійшла до висновку, що вони з'являються 
у Скіфії під впливом чи то грецького однолезвового меча -  махайри, чи то фракійських 
однолезвових ножів  середини IV ст. до н.е. 

Проте для нашого випадку найбільш цікавою є знахідки мечів того типу, що 
розглядається, з менш віддаленої від Тамані території, а саме із району Подоння. Це два 
залізних однолезвових меча (довжиною близько 50 та 70 см) з кургану №25 Сладковського 
могильника, що датуються V ст. до н.е. 

Зважаючи на їхню більш ранню порівняно зі скіфськими екземплярами дату, В.Є. 
Максименко небезпідставно вважає, що поява таких мечів на Дону пов'язана із впливом 
Кавказу, де масивні однолезвові мисливсько-бойві ножі були поширені з ранньоскіфського 
часу.  

На території Північного Кавказу виявлені і однолезвові мечі, зокрема у похованнях 
Ханкальського могильника, та у Луговому могильнику,  появу яких В.Б.Виноградов, услід за 
А.І.Мілюковою, пояснює впливом форми грецької махайри. Таким чином, питання про 
походження однолезвових мечів, що походять з “варварських” пам'яток Східної Європи 
залишається ще досить дискусійною. 

Дуже цікавим є та обставина, що  мечі зі Сладковського могильника на Дону, котрі 
згадувалися вище, були знайдені поблизу величезної кількості кісток тварин – залишків 
заупокійної їжі. Це, на думку В.Є.Максименка, дозволяє допустити їх ритуальне призначення. 

Сакральні ножі виготовлені з реліктового матеріалу – бронзи, подекуди знаходять у 
пам'ятках скіфського часу на території українського Лісостепу та Середнього Дону. Найбільш 
відомими з них є дві пари бронзових ножів з кургану Реп'яховата Могила, що на Черкащині, 
довжиною по 43 та 36 см. 

Дійсно, для ритуальних цілій могли використовуватися й мисливсько-бойові 
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однолезвові мечі та ножі. Щодо нашого екземпляру, то його високий статус підкреслює 
золота обойма на руків'ї. Але питання щодо використання подібних виробів все ще потребує 
подальшого вивчення. 
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СПИСОК РИСУНКІВ 

Рис. 1. Меч із колекції Музею зброї. 
 

 
І.І.ЛИМАН  

 
КУЛЬТ ПОКРОВИ І ТЕНДЕНЦІЇ В ІМЕНУВАННІ ХРАМІВ ПІВДЕННОЇ УКРАЇНИ 

(1734-1837 РР.) 
 

Дослідження назв релігійних споруд є надзвичайно важливою складовою вивчення 
церковної історії того чи іншого регіону. Адже в іменуванні храмів відбивається специфіка 
ментальності населення, його світоглядні імперативи. Тож для більш повного відтворення 
картини релігійного життя південноукраїнського краю часів запорозького козацтва і 
перетворення регіону на рядову складову Російської імперії є необхідним простеження 
тенденцій в іменуванні храмових споруд, що і є метою цієї розвідки. Остання набуває ще 
більшої актуальності з огляду на те, що відповідна проблематика лише пунктиром намічалась 
у попередній історіографії, і єдиним виключенням, спробою більш глибокого дослідження 
можна вважати лише статтю С. Плохія [1]. 
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Особливістю Запорозьких Вольностей було надзвичайне поширення культу Покрови, 
який якомога краще відповідав вимогам життя запорожців. Згідно з легендою, що записана у 
„Житії Андрія Юродивого”, під час наступу мусульман у Влахернському храмі з’явилася 
Богородиця в оточенні святих. Вона вийшла з царських воріт, зняла омофор і покрила ним 
присутніх, врятувавши від смертельної небезпеки. Ще задовго до заснування Нової Січі, в 
1659 р., запорожці заснували на Чортомлицькій Січі церкву на честь Покрови Богородиці [2, 
с. 265]. Значно поширилось вшанування Покрови в період Нової Січі. Вже у 1730-х рр. на її 
честь було закладено січову церкву, а загалом у 1734-1775 рр. на Запорозьких Вольностях 
діяло більше десяти релігійних споруд в ім’я Покрови. На її честь козаки щорічно 
влаштовували свято на Січі. Покрова настільки шанувалась запорожцями, що на храмове 
свято вони збирались до Січі навіть тоді, коли там була епідемія чуми. Так, зокрема, 
наприкінці вересня 1751 р. запорожці, які на час епідемії роз’їхались по зимівниках, 
повернулись до Січі вшанувати Покрову. Внаслідок цього епідемія спалахнула з новою 
силою, і від неї загинуло кілька представників старшини, курінних отаманів, багато рядових 
козаків і служителі самої Покровської церкви [3, с. 84]. 

С. Плохій свого часу прийшов до висновку, що пік відкриття Покровських храмів на 
Запорожжі припав на 30 – 50-і рр. XVIII ст., після чого церков у це ім’я з’являлось уже менше 
[1; 4, с. 53-54]. 

Що ж маємо на час заснування Слов’янської та Херсонської єпархії? Співвідношення 
назв церков, що передавались під юрисдикцію архієпископа Євгенія, визначимо за даними 
відомостей, надісланих до Синоду з єпархій [5, арк. 308 – 362]: 

 
 
У чиє ім’я названа споруда 

Єпархія, з якої передані релігійні споруди 

Київська Переяслав-
ська 

Воронезька Білгородська 

Андрія  2  2  

Архідиякона Стефана 1   1 
Архістратига Гавриїла  1   
Архістратига Михаїла 18 8 5 7 
Благовіщення  1    
Богородиці  1   1 
Богоявлення Господня 2 2   
Варвари  3 1   
Василія 1 1 1  
Введення Пресвятої Богородиці 1   2 
Віри, Надії та Любові 1    
Здвиження Хреста 2 1  1 
Вознесіння  4 2  1 
Володимирської Богоматері  1   
Воскресіння  4   2 
Георгія 6 3  1 
Димитрія   1 2  
Захарія та Єлизавети  1    
Знамення   1   
Іоанна Богослова, Богословська 5 1   
Іоанна Предтечі 1 2 1 3 
Ігнатія Богоносця    1 
Казанської Божої Матері   2  
Катерини     2 
Косьми та Дем’яна    1 
Миколи 25 14 9 11 
Парасковії  2   1 
Петра і Павла 3 3 2 2 
Покрова  20 9 4 5 
Спасу (Преображення Господня) 15 6  5 
Різдва Богоматері 13 4  2 
Різдва Предтечі 1    
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Різдва Христова 3    
Різдва [?]   3  
Сімеона Богоприїмця   2   
Спиридона   1   
Зішестя Святого Духа  2 1  1 
Стрітення  1 2   
Тимофія  1    
Трійці  13 5 2 4 
Трьох святителів 2 2   
Успіння  18 7 2 1 

Як бачимо, культ Покрови ще мав дуже велику популярність на територіях, що 
передавались до складу Слов’янської та Херсонської з кожної із чотирьох єпархій. На такі 
показники суттєво вплинули, між іншим, релігійні споруди колишніх Вольностей 
(“колишніми” одні з них стали після ліквідації Січі, інші ж — у результаті скорочення 
кордонів Вольностей при влаштуванні Слов’яносербії, Нової Сербії та інших 
адміністративно-територіальних утворень, не підпорядкованих Кошу). 

І все ж більш поширеним тепер уже був культ Миколи. Саме в ім’я цього святого 
було побудовано церков більше, ніж на честь Покрови у кожній з чотирьох складових 
нововлаштованої в реґіоні єпархії. Річ у тім, що культ Миколи був значно поширенішим за 
Покровський і на Україні, і в цілому в Російській імперії. Микола користувався великою 
повагою і з боку запорозьких козаків. 

До трійки найбільш популярних святих входив і архістратиг Михаїл. Для такого 
мілітаризованого реґіону це було цілком логічним. Адже саме Михаїла вважають 
захисником слави Божої у війні з сатаною. То ж архістратиг був близький духу не лише 
запорозьких козаків, які називали його Началоводцем, Предводителем військового 
товариства, Патроном і заступником війська, але і для військовиків, які знаходились за 
межами Вольностей. 

Після ліквідації Нової Січі культ Покрови деякий час ще мав високу популярність, 
хоча тепер ця популярність уже не була такою як за часів Вольностей. Протягом червня 
1775 – 1781 рр. було закладено та освячено майже вдвічі більше храмів в ім’я Миколи ніж 
на честь Покрови. Більше ніж Покровських зводилось і Михайлівських церков. Кількість 
храмів, що зводились в ім’я Святого Георгія стала не меншою, ніж кількість 
нововлаштованих Покровських церков. Причина не лише в тому, що до реґіону приходили 
переселенці, які воліли називати свої релігійні споруди на честь святих, культ яких для 
них був ближчий, аніж Покровський. Для самих колишніх запорозьких козаків Покрова, 
яка шанувалась, між іншим, як символ захисту християн у боротьбі з мусульманами та 
заступництва Богородиці — непорочної Діви Марії, вже теж деякою мірою втратила свою 
актуальність в умовах поширення протурецької орієнтації та відходу від безшлюбності, 
якої колись дотримувалось січове товариство. 

Подальші тенденції в іменуванні храмів можна простежити на матеріалах „Хронологіко-
історичного опису...” Гавриїла (Розанова) [6]: 
 
У чиє ім’я названі 

 1782–
1790 

1791–
1800 

1801–
1810 

1811–
1820 

1821–
1830 

1831–
1837 

кількість % 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 
Адріана та Наталі 2 0,4 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
Ананія  1 0,2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Анастасія  1 0,2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Архідиякона 
Стефана  

1 0,2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Архістратига 
Гавриїла  

1 0,2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

                                                 
 Землі Херсонської губернії 
 Землі Таврійської губернії 
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Архістратига 
Михаїла 

39 8,8 6 0 15 2 4 0 4 3 4 0 0 1 

Благовіщення  2 0,4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 
Богородиці 23 5,2 3 1 7 1 2 2 2 0 0 3 2 0 
Варвари  4 0,9 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
Василія 2 0,4 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
Введення Пресвятої 
Богородиці 

1 0,2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вознесіння  7 1,6 0 0 1 1 1 0 0 0 3 1 0 0 
Воскресіння 4 0,9 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
Георгія  10 2,2 1 0 3 1 0 0 1 0 3 1 0 0 
Григорія  2 0,4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Григорія Великої 
Вірменії 

2 0,4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Димитрія  10 2,2 1 0 7 0 1 1 0 0 0 0 0 0 
Здвиження Хреста  3 0,7 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
Зішестя Святого 
Духа 

8 1,8 1 0 1 0 4 1 0 0 1 0 0 0 

Знамення 2 0,4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
Іллі  3 0,7 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
Іоакима та Анни 1 0,2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Іоанна [?] 2 0,4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
Іоанна Богослова 11 2,4 1 0 5 0 1 0 1 0 2 0 0 1 
Іоанна Златоуста 1 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Іоанна Предтечі 10 2,2 2 0 6 0 1 0 0 0 0 0 0 1 
Іосифа  4 0,9 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
Казанської Божої 
Матері 

4 0,9 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 

Катерини 6 1,3 2 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 
Костянтина та Єлени 1 0,2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
Косьми та Дем’яна  3 0,7 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 
Луки  2 0,4 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 
Марії  1 0,2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
Марка  1 0,2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Миколи 84 18,9 18 0 26 8 9 1 12 3 4 3 0 0 
Олександра  3 0,7 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 
Олександра 
Невського  

7 1,6 0 0 0 2 0 1 0 1 2 1 0 0 

Олексія  1 0,2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
Пантелеймона  1 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Парасковії  5 1,1 1 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 
Петра і Павла 21 4,7 7 0 5 1 2 2 1 0 3 0 0 0 
Покрова 54 12,1 12 0 14 3 5 2 8 1 5 2 1 1 
Різдва Богоматері 16 3,6 5 0 4 1 2 0 1 1 1 0 1 0 
Сергія  1 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
Сімеона 1 0,2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Софії  1 0,2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
Спасу 
(Преображення 
Господня) 

17 3,8 4 0 3 1 3 1 0 1 2 1 1 0 

Трійці  20 4,5 2 0 3 1 2 4 1 3 2 0 1 1 
Усікновення глави 
Предтечі  

1 0,2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Усіх Святих 4 0,9 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 
Успіння 29 6,5 6 0 8 2 5 1 4 0 1 1 1 0 
Феодора Стратілата 1 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Феодора Тірона 1 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Царя Костянтина 2 0,4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

Згідно з цими даними, впродовж 1782 – 1837 рр. зберігалось переважання заснування 
Миколаївських церков: 18,9% храмів було названо на честь саме цього святого. Причому ця 
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популярність залишалась стабільною, за виключенням 30-х рр. ХІХ ст. Відмітимо, що ступінь 
вшанування Миколи на Півдні і в центральній Росії була близькою: в Костромській єпархії 
йому було присвячено 18,75% престолів, у Ярославській — 18,79% [7, с. 26].  

Натомість маємо значно більший рівень популярності Покрови на Півдні України 
(12,1% храмів) аніж у центральній Росії (у Костромській єпархії — 3,4%, у Ярославській — 
3,5%). Після певної втрати позицій у перше семиріччя після ліквідації Вольностей свято 
Покрови вже не сходило нижче другого місця за числом храмів, що називались на його честь, 
а в деякі десятиріччя виходило і на першу позицію. Традиційно Покрова розглядалась як 
заступниця від усіляких лих і особливо — від навали іноплеменників, мусульман, що для 
південного регіону залишалось досить актуальним. З іншого боку, якщо за часів запорожців 
заступництво Непорочної Діви Марії виступало близьким духу січового товариства, яке 
дотримувалось безшлюбності, то в останній чверті XVIII – середині ХІХ ст. на перший план 
вийшов протилежний аспект культу: в народному Місяцеслові свято Покрови було звичайним 
терміном завершення напружених літніх і осінніх сільськогосподарських робіт, 
„покровителем шлюбів”. 

Вшанування Божої Матері проявлялось і в іменуванні храмів безпосередньо на її честь 
(5,2%), на честь пов’язаних з нею „дванадесятих свят”, Казанської ікони Божої Матері (0,9%). 
При тому, що „дванадесятим святам” присвячено близько чверті храмів, 49% з цих свят 
пов’язані саме з Богородицею. 

Особливістю регіону залишалось високе вшанування культу архістратига Михаїла — на 
його честь названо 8,8% храмів, тоді як у Костромській і Ярославській єпархіях — відповідно 
2,7% і 3,2%. 

У цілому слід відмітити високий ступінь концентрації культів навколо кількох 
найвпливовіших образів. Причому храмів, пов’язаних із ім’ям Спасителя, менше ніж 
пов’язаних із Божою Матір’ю чи Миколою. Висока концентрація культу була яскравим 
проявом загальної уніфікації духовного життя імперії в епоху абсолютизму, що 
простежується і на матеріалах середньої смуги Росії [7, с. 33]. 

Щодо перейменування храмів, то таких випадків у документах зафіксовано лише 
близько десятка. Річ у тім, що хоча вибір іменування належав самим парафіянам і 
затверджувався єпархіальним керівництвом, цей вибір обмежувався рішенням Синоду від 29 
вересня 1742 р., яким наказувалось влаштовувати нові церкви замість спорохнявілих або 
згорілих „на тому самому місці і в те ж іменування”. 
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А.И. ЛОХМАТОВА  
 

УЕЗДНЫЙ ГОРОД АЛЕКСАНДРОВСК И ЕГО ОБИТАТЕЛИ В 40-Е – 60-Е ГОДЫ  
XIX ВЕКА. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДВАДЦАТИЛЕТИЯ 

 
«Географическое положение г.Александровска в силу некоторых, благоприятно 

сложившихся для него условий экономического характера, выдвигает этот город из ряда 
других провинциальных городов, создавая ему характер живого, портового, с беспрерывной 
деятельностью пункта. Находясь в центре одной из самых богатых и промышленных 
губерний южной России, посреди обширнейшей сельскохозяйственной территории, где густо 
расположены цветущие немецкие колонии, богатые многолюдные селения и фабрично-
заводские поселки, расположенный на двух важнейших магистралях… железных дорог и при 
начале судоходной запорожистой части Днепра, Александровск держит у себя, можно сказать, 
золотые ключи всего Приднепровья» [1; 346]. Эта характеристика городу была дана в «Отчете 
Александровского городского общественного управления за 1902 год», на исходе первого 
столетия существования города. Как город Александровск появился на карте в начале XIX 
века. Что представляли собой провинциальные города того времени? Большинство из них 
состояло из одной улицы, как правило, весьма неприглядной; на ней встречались такие ухабы 
и буераки, что ездить по ним было не безопасно. Население городов было очень 
немногочисленно; да и занимались горожане того времени в большинстве случаев 
хлебопашеством.  

Следует отметить, что в XIX веке не только занятие хлебопашеством роднило городские 
и сельские поселения. Были у них и другие схожие черты [2]; [3; л.4607-4627об.]. Обыватели 
каждого поселения, как городского, так и сельского, составляли общество, которое 
представляло собою отдельное целое, юридическое лицо. Общества – городские и сельские – 
отправляли разного рода повинности по отношению к государству, имели общественное 
хозяйство, были связаны многими общими интересами. Под названием «город» 
подразумевалась местность, где получили развитие торговля и разнообразные промыслы и 
где, вследствие этого, скапливалась более или менее значительная часть промышленного 
населения. Под названием же «селение» подразумевалась местность, жители которой 
занимались земледелием. Такое значение имели города и селения согласно существующих в 
Российской империи законов. Между тем, в действительности существовало множество 
местностей, которые не имели исключительно городской или сельский характер, а соединяли 
в себе тот и другой, или в равной степени, или с преобладанием какого-либо из них. 
Принимая города в значении промышленных пунктов, закон даровал им особые 
преимущества, предоставляя обывателям городов известные права в торговле и 
промышленности. В то же время закон предполагал и иные, нежели у сельских обывателей, 
поземельные отношения у горожан. Он не представлял горожанам земельных наделов на 
каждую душу, как поселянам, а отводил землю в их общее пользование и то лишь в том 
случае, если обыватели смежных селений были наделены землей в полной мере.  

Независимо от промышленного состояния, города имели еще особое значение – большая 
часть населенных пунктов, называющихся городами, служила средоточием для 
администрации, круг действий которой распространялся или на один только уезд или же на 
целую губернию. Это последнее значение, однако же, очень часто не совпадало с первым, и 
многие административные пункты, несмотря на присвоенные им городские права, сохраняли 
прежний сельский характер, а обыватели их, хотя и лишались права на земельные наделы, не 
оставляли земледелия, которым они занимались до переименования селений в город. Не был 
исключением и Александровск.  

Александровск 40-х годов 
Года мало меняли облик города. И в 1840 году Александровск – все тот же весьма 

небольшой городишко, в котором население всех состояний едва достигало 2870 душ 
мужского и женского пола, проживавших в 398 домах, окруженных садами и огородами, 
гумнами и конопляниками. Одинокие каменные строения были исключением среди 
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небольших деревянных сооружений. Да и деревянные дома имели далеко не все жители, 
значительная часть их бедствовала в маленьких домишках, а то и вовсе в землянках.  

Из 217 дес. земли, отведенной непосредственно под застройку города, в это время было 
использовано по назначению только 119, а остальная земля пустовала вследствие 
«незначительного количества жителей, которые не заводят новых строений по причине 
ограниченного своего достатка» [4; л.4923].  

Весьма ограниченным было также имущество города. Достаточно сказать, что его 
собственность в это время состояла из двух деревянных строений (в одном из которых 
находилась городская полиция, а в другом расположилась ратуша) и балагана. Поэтому, когда 
екатеринославский гражданский губернатор Фарб обратился в 1848 году к городской ратуше с 
предложением замостить улицы в городе  и тем самым решить не только вопрос 
благоустройства города, но и предоставить возможность его жителям, бедствующим 
вследствие неурожая, заработать какие-то деньги, александровская ратуша вынуждена была 
ответить, что «доходы города  в нынешнее время до того ничтожны», что об этом не может 
быть и речи [5; л.л.55, 56-57].  

Город имел улицы, под которые было отведено более 31 дес. земли, и две площади, на 
одной из которых, Соборной, и был устроен так называемый «балаган» для продажи 
продовольственных припасов. Ни улицы, ни площади благоустройства не имели «и никаких 
для этого средств не употребляли» [4; л.4923]. Состояние не менялось годами. К примеру, 
вышеприведенная цитата взята из донесения городской ратуши за 1840 год. Но и восемь лет 
спустя, отчитываясь о состоянии города, ратуша сообщала, что «вымощенных улиц, 
брусчатки, шоссе, бульваров и тротуаров» в Александровске «совсем не существовало и нет» 
[5; л.100]. О водопроводах, фонтанах, набережных нечего было и мечтать. Не было в городе и 
мостов. В том же отчете читаем, что мосты были только на почтовой дороге, которая, 
соединяя Екатеринослав с Ореховым, проходила через Александровск. Мосты обрамляли 
город с запада и юга; первый разделял земли Александровска и казенного села Вознесеновки, 
а второй отмежевывал город от менонитской колонии Шенвизе. Так как мосты не были 
собственностью города, то и прибыли в городскую казну они не приносили. 

Не имел город никакой пользы и от почтовых и коммерческих дорог, настолько 
малозначительными они были. И даже расположение города рядом с Днепром  дохода городу 
не давало: плоты и барки с лесом и другим товаром проходили на юг к губернскому городу 
Херсону, в низовье, и очень редко какие из них останавливались возле Александровска, тем 
самым принося весьма ограниченные поступления в городскую казну, этак рублей 20 в год. И 
так нес Днепр свои воды, когда спокойно и задумчиво, когда  бурно с ревом, но всегда 
величественно, а жизнь небольшого городка на его берегу была тихой, размеренной, 
неторопливой как в средневековье. Что, правда, несколько оживляли ее и украшали ярмарки, 
на которые окрестный народ собирался в апреле, июне и октябре [4; л.4925]; [6].  Но 
александровские ярмарки нисколько не напоминали знаменитые Сорочинские. Не было здесь 
ни разнообразия товаров, привозимых с окрестных местностей, а также с Екатеринослава, 
Харькова, Одессы, ни значительных объемов их. Конечно, был здесь и так называемый 
«красный» товар и бакалейные изделия, была посуда из фарфора и фаянса, стекла и хрусталя, 
но больше всего на ярмарках был представлен традиционный для юга товар: скот и изделия из 
него и, прежде всего, овцы, овечья шерсть. И, конечно же, соль. Таким образом, отдаленность 
Александровска от главных населенных пунктов уезда, малочисленность жителей города 
играли крайне негативную роль в развитии торговли, а следовательно, и в повышении 
благосостояния города. 

Что же касается торговли в городе вообще, то она велась на уже упоминаемой Соборной 
площади. Здесь было 4 лавки, которые торговали «красным» товаром, и 12 небольших, 
принадлежащих мещанам, лавочек. Незначительные размеры торговли, если и поддерживали 
существование владельцев торговых заведений, значительного дохода городу не приносили. В 
воскресные дни и накануне Рождества и Пасхи на Соборной площади собирался базар. И хотя 
история его начинается с 1805 года – времени провозглашения города, но никакого 
обустройства базар не имел, поэтому и прибыли с него почти никакой не было. Не приносили 
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прибыли казне города и 8 постоялых дворов, которые имел город в 1848 г., и два винных 
погребка, ибо учреждения эти были освобождены от любой платы в пользу города. А вот с 
кого город имел прибыль, так это с кабака. Но что это были за деньги – 15 руб. в год! [5; л.31].   

Хотя мы и сказали, что в городе были улицы, но деления города на улицы в 
общепринятом значении не было. В городовой же обывательской книге адрес живущих в 
городе жителей значился так: «Квартал такой-то, номер дома такой». Весь город был разделен 
на три квартала, которые так и назывались: первый, второй, третий. Самым старым, самым 
заселенным, и надо полагать, самым престижным считался первый квартал. Здесь находились 
39 домов дворян и чиновников, 54 дома мещан. Во втором квартале было 7 домов дворян и 
чиновников, 29 домов мещан, в третьем квартале соответственно 6 и 29 домов. Еще 25 
мещанских дома (это, как правило, те дома, которые достались по наследству) не отнесены ни 
к одному из кварталов. Таким образом, в городе Александровске в 1845 году было 52 дома 
дворян и чиновников и 137 домов мещан. Надо полагать, были в городе и дома лиц, 
принадлежащих к другим сословиям. Ибо, если судить по нумерации, то в первом квартале 
должно быть 190 домов, во втором – 194, в третьем – 197. Безусловно, можно предположить, 
и это будет правильно, что между, скажем, домом под № 74 мещанина Маркова и домом под 
№ 102 мещанина Гоцкалова была большая пустошь, которую городская ратуша мыслила 
отдать тем, кто пожелает построить новые дома, но вполне логично предположить, что эти 
разрывы в нумерации заполняли дома поселян-собственников, солдат-отставников. Ведь 
сословия записывались в разные городские обывательские книги. Дворяне и чиновники, к 
примеру, в часть первую, а мещане – во вторую. Поселяне же собственники и солдаты-
отставники могли не вписаться в данный отчет. 

Кстати, о строительстве домов. По причине довольно-таки бедственного положения 
жителей города Александровска это было явление скорее редким, чем обычным, как можно 
было бы предположить. В качестве доказательства можно сказать, что из 52 домов дворян и 
чиновников, о которых шла речь, за рассматриваемый период самими владельцами было 
построено лишь 4 дома, 2 дома были приобретены путем покупки, а 12 домов, как значится в 
материалах ратуши, «досталось по наследству» (об остальных домах подобной информации 
нет, возможно, они были построены своими владельцами к моменту предыдущей переписи). 

Из 137 мещанских домов, бывших в городе в 1845 году, только 35 было построено их 
нынешними владельцами; 33 владельца купили себе дома сами, 66 домовладельцев-мещан 
получили дома или в наследство от умерших родителей (51 дом) и мужей (13 домов), или в 
приданное за женой (2 дома). Так что в сороковые годы город рос медленно. 

 
Социальный состав жителей города в 60-е годы XIX века 

К началу 60-х годов XIX века в составе жителей города Александровска существенных 
изменений не произошло. По данным статистического комитета в 1861 году в городе 
проживало 3729 человек, из коих 1949 мужчин и 1780 женщин. По сословиям жители 
распределялись так [7; 7-8]: 
Сословия Мужчин Женщин 
Дворяне потомственные 13 10 
Дворяне личные 130 148 
Духовенство разных исповеданий 13 18 
Купцы 231 190 
Мещане 904 903 
Крестьяне государственные 330 347 
Колонисты 11 12 
Временнообязанные крестьяне 13 20 
Бывшие дворовые люди 6 9 
Воинские чины, состоящие на службе 184 - 
Бессрочные и временноотпущенные 8 - 
Отставные нижние чины, солдаты, их жены и дочери 59 122 
Иностранные подданные 1 1 
Лица, не принадлежащие к вышеозначенным разрядам 46 - 
Всего  1949 1780 
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Самой многочисленной группой городского населения были мещане – 1807 человек, или 
48%. Второй по численности группой являются государственные крестьяне – 677 человек, или 
18%. Третья по численности группа – купцы – 421 человек, или 11%. Затем идут дворяне 
личные  – 278 человек (7%), состоящие на службе воинские чины (184 человека) и отставные 
нижние чины со своими семействами  (181 человек) – по 4% каждая группа. На все остальные 
категории населения приходится 8%. Удельный вес потомственного дворянства крайне 
невелик – 0,6%. И в это время, как и в начале XIX века, дворян в провинции, а тем более в 
таких небольших городках, было очень мало; почти все сословие находилось либо в столицах, 
либо в войсках. 

Почти столько же жителей, как и в самом уездном городе, насчитывалось в 
примыкающих к городу поселениях: 3052 чел. в селении Вознесенке (1525 мужчин и 1527 
женщин) и 293 чел. в колонии Шенвизе (129 мужчин и 164 женщины) [3; л.4631, 4632]. Часть 
государственных крестьян селения Вознесенки в количестве 112 семей проживала в городе 
Александровске [3; л.4638].   

Домами и другим недвижимым имуществом в городе владело 439 человек. Интересна 
статистика этих владений. Так, проживающим в городе 23 потомственным дворянам 
принадлежало 18 домов, а 1807 мещанам – 170 [3; л.4637об.]. То есть, что касается мещан, то 
на каждый дом приходилось более десять человек. Следует отметить, что для мещанских 
семей этого периода характерна не только многочисленность, ибо в рассматриваемый период 
это было свойственно и для других категорий населения, к примеру, крестьянам, дворянам. 
Но вот что является чисто мещанской чертой, или чертой чисто мещанского быта, так это то, 
что мещанские семьи часто были неразделенными. Скажем, пять-шесть детей в семье – это 
нормально. Но из них два-три взрослых сына имеют уже своих,  столько же, детей каждый. И 
все они живут одним большим семейством. Как известно, неразделенность больших семей – 
это характерная черта русского крестьянского быта. И наличие ее в украинских городах, 
очевидно, можно понять, только помня о той нищете, в которой проживала подавляющая 
часть населения, о тех проблемах, с которыми было связано создание отдельного хозяйства. 

И уж если мещанам было затруднительно делить свое имущество, то еще больше 
проблем было у купцов. 421 горожан, принадлежавших к купеческим семействам, 
помещались в 12 домах, т.е. в среднем на каждый дом приходилось 35 человек. Несколько 
лучше обстояли дела у евреев. 108 членов еврейских семейств проживали в 4-х домах, или в 
среднем 27 человек в каждом доме. 

О крайне незначительном благосостоянии горожан свидетельствуют и такие факты. Из 
439 домовладельцев Александровска 49 «владельцев» изб и землянок жили подаянием, еще 
100 владельцев изб могли обходиться без подаяния, но все их имущество могло быть оценено 
в 100-200 рублей. Состояние 180 владельцев изб оценивалось в 200-500 рублей. Здесь 
интересны даже не столько сами размеры состояния горожан, сколько то, что в градации 
имущества их жилье названо не домами, а избами и даже землянками. И таковых в городе 329 
из 439. А далее идут те строения, которые в отчете ратуши именуются домами: 100 домов, 
состояние владельцев которых можно определить от 500 до 2000 руб., и 10 домов, чьи 
владельцы имеют имущество  в размере от 2-х до 10-ти тыс. руб. и более [3; л.4643-4643об.].  

Чтобы соразмерить жизнь горожанина того времени нелишне будет знать, что, к 
примеру, пуд пшеничной крупы в 1861-1862 годах стоил 1 руб., пуд говяжьего мяса – 1 руб.60 
коп., столько же стоило свиное мясо, при этом мясо первого сорта. Самым дорогим было, 
пожалуй, сало – 6 руб. за пуд. А вот лещ, судак и прочая рыба продавались по 4-5 коп. за фунт 
[3; л.4589-4590].   

Купечество Александровска 
Как известно, в манифесте Екатерины II от 17 марта 1775 года городское население 

было разделено на мещан (с капиталом менее 500 руб.) и собственно купцов (500 руб. и 
более). Последние освобождались от подушной подати и были поделены на три гильдии. 
Принадлежность к гильдии давала сословные и хозяйственные привилегии. В ходе податной 
реформы 1775 года для записи в гильдии были определены размеры капитала: 1-я гильдия – 
10 тыс. руб.,  2-я – от 1 тыс.  до 10 тыс. руб., 3-я – 500-1000 руб. За гильдейское свидетельство 
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следовало уплатить пошлину в казну в размере 1% с объявленного капитала. В дальнейшем 
размеры минимального объявленного капитала изменялись, изменялась и величина 
гильдейской пошлины. Но принцип гильдий оставался неизменным. По гильдейской реформе 
1824 года обложение купцов состояло из гильдейской пошлины, сбора в пользу городов и 
билетного сбора на лавки. В 1863 году 3-я гильдия была отменена, гильдейская пошлина как 
основание для приписки к гильдии была заменена гильдейским и билетным сборами. С 
введением в 1885 году системы пропорционального обложения гильдейских предприятий 
начался упадок гильдейской организации купечества. 

В начале 40-х годов такой маленький городок, каким был Александровск, о купцах 1-й и 
даже 2-й гильдии и мечтать не мог. Купцов же 3-й гильдии в городе было десять. Самым 
старым из них был еврей З.Каменский. В 1841 году ему было 59 лет. Семейство Каменского 
было большим даже по тем меркам: три сына (о дочерях информации нет) и шестнадцать 
внуков. Каменские исчезают с александровского купеческого небосклона, но появляются в 
Васильевке (Попове) и там их родословная прослеживается даже после революции. Девять 
«купцов-христиан», как о них говорится в документах городской ратуши, четко делились на 
две возрастные группы: те, чей возраст перевалил за сорок лет, и те, чей возраст колебался от 
23 до 32 лет. И по количеству купцов, и по вкладу в торговое дело города преобладала первая 
группа. Здесь были представители старых александровских фамилий: Бобровы, Захарины. 
Пожалуй, наиболее колоритной была фигура вдовы купца Захарина Авдотьи Яковлевны. 
Сорокачетырехлетняя купчиха имела пятерых сыновей  и трех дочерей. Старшие сыновья – 
Артамон и Павел, двадцати и восемнадцати лет, были помощниками купчихи, младшим детям 
– Якову и Пелагее – было по три года. [4; л.781-784об.].  

В перечне купцов 3-й гильдии города Александровска 1857 года из десяти купеческих 
фамилий, о которых шла речь в 1841 году, встречаются только три [8; л.5120].  Продолжал 
свою деятельность шестидесятилетний Семен Бобров. А вот Авдотья Захарина от дела 
отошла, передав его в руки своего второго сына Павла. Кстати, Павел Львович был известен 
не только как купец, но и земский деятель. Начиная с 1869 года и по 1884 год (с перерывом в 
1875-1881 годах) он входил в состав Александровского уездного земского собрания как 
представитель города. 

Третьим купцом, который на протяжении всех этих лет   продолжал торговую 
деятельность, был Яков Гаврилов. В 1841 ему было 27лет. Он не только остался в 
Александровске, но, купив в 1845 году в первом престижном квартале города дом у 
дворянина Потапия Кирпотина, прочно обосновался в этих краях. 

Остальные семь фамилий исчезли из документов городской ратуши. Но общий список 
купцов 3-й гильдии увеличился, достигнув в 1857 году 12 человек [8; л.5120].     

Вообще же период с 1841 по 1857 год в значительной степени был временем 
становления александровского купечества. Состав его не был постоянным, отличался 
большой мобильностью. Иное дело – конец 50-х – начало 60-х годов. В этот период даже 
такие эпохальные события как отмена крепостного права, не привели к существенным 
изменениям в рядах купцов Александровска. Сравнив именные списки купцов 1857 и 1862 
годов, первое, что мы отметим, - стабильность состава. И это не только все то же количество – 
12 человек. Это и имена, в основном, все те же. Только купцы теперь стали маститее, их 
капитал – значительнее. Теперь уже в отчетах городской ратуши не только указывалось: 
купец такой-то да все его богатство – куча мала детей, как это было в сороковые годы, не 
только наличие дома в городе Александровске, оцененном, как правило, в 1 рубль серебром, 
но и перечисление имеющегося капитала. Качественные изменения были весомыми. Теперь 
уже купцом 2-й гильдии был Павел Львович Захарин. В торговом ряду города 
Александровска  он имел два временных балагана, где товара хранилось на 5,5 тыс. руб., да на 
пристани Александровской тысяч на десять. 

Набирал силу и Яков Павлович Гавришов. В городе содержал лавку с бакалейным 
товаром на 3 тыс. руб., да винный погреб на 1500 руб., где сам торговал, сам вел хозяйство. 

Григорий Басов и Афанасий Ляшенко были рангом пониже. Первый имел в торговом 
ряду временный балаган, где сам торговал бакалейным товаром, второй владел деревянной 
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лавкой, но размах их торговли уступал не только Захарину и Гавришову, но и купчихам: 
вдове Семена Боброва и вдове Ивана Коробкова. И та, и другая имели временные балаганы, в 
которых обе с сыновьями торговали изделиями из железа, имея товара на 2400-2500 руб. 
Агафия Боброва торговала с сыном Григорием, которому в это время было около 25 лет. С 
сыновьями торговала и вдова Коробкова. 

Продолжали заниматься торговлей и начавшие в 50-е годы еврейские купцы Хаст и 
Щедрович. Товаров у первого было на 2050 руб., у второго – на 1000 руб. Из вновь 
появившихся купцов следует отметить Федосея Пашкова. В своем временном балагане, что 
стоял во втором ряду, он сам торговал красным товаром, коего имел на 5500 руб. [3; 
л.4582об.-4583].   

Но вообще торговля в городе Александровске и в 60-е годы была развита весьма слабо. 
В лавках города, а таких насчитывалось 25, продавались только самые простые товары, да и 
то в небольших количествах. Помимо лавок торговля велась в трактире да в трех постоялых 
дворах [3; л.4639].   

Оживлялась торговая жизнь, как и прежде, на тех же трех ярмарках. Как и прежде, 
первые две ярмарки были совершенно незначительными и привоз на них не превышал 40.000 
руб., на третей же ярмарке стоимость привозимого товара достигала 60.000 руб. В основном 
все это были необходимые в домашнем быту товары. Как и прежде, в воскресные дни и 
накануне Рождества и Пасхи, собирались базары. Но, как и прежде, бедой города было то, что 
вокруг города на расстоянии от 3-х до 30 верст были малочисленные поселения бедных 
временнообязанных крестьян, а более-менее значительных казенных селений, где крестьяне 
богаче да позажиточнее, ближе 40-верстного расстояния не было. Все это делало базары 
немноголюдными. 

Ремесла города 
Из ремесел наибольшее развитие в городе в 60-е годы получают сапожное и 

портняжное. Собственных отдельных ремесленных заведений в городе не было, все работы 
выполняли мастера в своих домах в основном сами и лишь в редких случаях с помощью 
учеников. Изделия изготовлялись исключительно на заказ. Всего ремесленников в городе в 
это время было 49. Из них 15 портных, 11 сапожников, 8 каменщиков, 5 кузнецов, 6 столяров 
и плотников. Были еще красильщик, медник, стекольщик, хлебник [3; л.4639].  

В городе было 4 завода: салотопный вытапливал до 10.000 пуд. сала, которое 
отправлялось в Одессу и Екатеринослав, и три кирпичных, изготавливавших около 325 тыс. 
штук кирпича на сумму до 2500 руб. для местного потребления [3; л.4639об.].  

Как видим, лишь очень немногие жители Александровска находили применение своим 
рукам. Не находили работу мещане, не у дел были купцы. Поэтому не удивительно, что 
значительная часть их отправлялась на промысел в другие места. Так, в 1861 году горожанам 
было выдано 224 паспорта. Из них 59 – купцам, 165 – мещанам [3; л.4639об.]. Иначе говоря, 
каждый 4-й купец и почти каждый 6-й мещанин искали средства к существованию за 
пределами города. 

Около ста семей купцов и мещан занимались хлебопашеством как главным промыслом. 
Землю для этого арендовали у города или у государственных крестьян с.Вознесенки. 

Нищета населения предполагала и скудость городской казны. Доходы города на 1862 
год ожидались в сумме 2.749 руб. 77 коп., кои предполагалось получить в основном в качестве 
сборов с городских имуществ и оброчных статей. Небольшими были и расходы города – 2558 
руб. 68 ½ коп. Куда же уходили эти деньги? Главной статьей расхода было содержание мест и 
лиц городского управления. Далее шли деньги на содержание военной части. На 
благоустройство города выделялись сумму по тем временам немалые – 4,5% от общего 
расхода. Была статья расходов на экстраординарные надобности. Тяжкой ношей для города 
были недоимки и недоборы – более 1500 руб. Были у города и долги, правда, небольшие – 187 
руб., а еще был неприкосновенный капитал – 214 руб. 34 ½ коп. [7; 10].  

За прошедшие двадцать лет имущества у города так и не прибавилось. Это были все те 
же 3 здания, в которых располагались городские государственные присутственные места и 
военные заведения. Все та же земля – 2.734 дес. 2.337 саж. [3; л.4643об.]. А вот в 
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распределении ее произошли некоторые перемены. Город хотя и медленно, но рос. И если в 
1840-е годы под его заселение было отведено 217 дес. 1800 кв.саж., из которых 
непосредственно под строения было отведено 186 дес., а в действительности застроено только 
119 дес., то в 1861-1862 годах под заселением уже было 262 дес. 1145 саж. Пахотная земля, 
которая, как мы уже говорили, сдавалась в аренду мещанам и купцам, в 1861-1862 гг. 
составляла 592 дес.320 саж., тогда как в сороковые годы это количество едва превышало 349 
дес.. Еще у города были сенокосы и выгоны, леса и кустарники. 

Итак, город был маленьким и бедным. Его развитию все также препятствовали 
отсутствие торговых путей и малочисленное население. Но, как пророчески отмечали 
обозреватели экономического состояния городских поселений Европейской России в 1861-62 
годах, расположенный ниже днепровских порогов, он со временем обещал стать 
значительным пунктом хлебной торговли. Однако, даже «пророки от экономики» не смогли 
предположить, что через каких-то 40 лет географическое положение окажет городу 
значительно более существенную услугу, сделав его важным центром пересечения 
железнодорожных путей и развивающейся промышленности. 
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С.Г. ГУЗЕНКОВА 

 
ОСОБЛИВОСТІ ФІКСАЦІЇ НЕПРАВОСЛАВНОГО НАСЕЛЕННЯ У 

ПРАВОСЛАВНИХ МЕТРИЧНИХ КНИГАХ ПІВДЕННОЇ УКРАЇНИ ДРУГОЇ 
ПОЛОВИНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ. 

 
При використанні метричних книг у джерелознавчих, історико-демографічних, 

генеалогічних та іншого роду дослідженнях нерідко науковцям доводиться вивчати акти, у 
яких фігурують представники інших християнських конфесій. А при порівнянні формулярів 
православних і неправославних метрик виявляється, що зазначення конфесійної 
приналежності було характерним тільки для православних книг1. 

Питання появи неправославного населення у записах актів православних метричних 
книг в історіографії практично не розкриті. На початку ХХ ст. С. Новосельський констатував, 
що у православних метричних книгах мають місце факти хрещення іновірців у дорослому 
віці, які враховуються в загальній кількості новонароджених і спотворюють таким чином 
статистичні дані2. Можливість появи серед записів новонароджених навернених у православ’я 
в дорослому віці повторила сучасна російська дослідниця Е. Твердюкова3. А І. Лиман, 
досліджуючи метричні книги південного регіону України, зазначив, що оскільки в метричних 
книгах православних церков зазначалося віросповідання батьків, на їх основі можна 
простежити процес „асиміляції” іновірців4. Таким чином, на сьогодні проблема появи 
неправославного населення у православних метриках практично не вирішена. 
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Мета даної публікації полягає в тому, щоб на підставі вивчення законодавства 
Російської імперії та православних метричних книг Південної України другої половина ХІХ – 
початку ХХ ст. виявити причини, що призвели до появи записів актів за участю іновірців. 

Передбачена формуляром православних книг фіксація конфесійної приналежності була 
викликана особливим правовим статусом православ’я на теренах імперії. Тільки православна 
церква мала право переконувати послідовників інших християнських сподівань й іновірців до 
прийняття її вчення про віру. Духовним особам інших конфесій кримінальним 
законодавством заборонялося навертати прибічників із інших конфесій5. Разом із тим закони 
передбачали, що пануючи церква не дозволить собі жодних примусових заходів при 
наверненні послідовників інших сподівань та вір, і тим з них, хто не забажає навернутися у 
православ’я, нічим не загрожує6. 

Порядок хрещення іновірців і здійснення міжконфесійних шлюбів православних 
духівництвом ілюструє, зокрема, указ від 20 лютого 1840 р., копії якого збереглися у фондах 
Катеринославської духовної консисторії. Процедура, визначена в указі передбачала взяття 
письмових свідчень в особи, яка бажає хреститися, про добровільність хрещення, у разі 
реєстрації шлюбу православного з іновірцем останній давав письмове зобов’язання 
виховувати дітей у православній вірі, обов’язковим було інформування єпархіального 
начальства про факт хрещення іновірця і вінчання8. 

Усі формальності мали за мету попередити примусове прийняття християнства, а з 
іншого боку – захистити священика від нарікань у насильницькому наверненні будь-кого у 
православ’я9. 

Записи православних метрик про хрещення іновірців відрізнялися від решти за 
структурою тексту, що містила, окрім затверджених законодавством; такі елементи: 
1) зазначення способу приєднання до православ’я; 2) зміну імені, або залишення 
попереднього, із посиланням на святці; 3) констатацію добровільності, рішучості бажання 
прийняття православ’я; 4) запис осіб, які були присутні при приєднанні. Наприклад, у книзі 
Миколаївської церкви села Святодухівка Олександрівського повіту Катеринославської 
губернії за 1894 р. уміщено запис про хрещення: „Маріупольського повіту колонії Тігенраськ 
поселянка Христина Домбровьска дівиця католицького віросповідання 25 років від 
народження внаслідок виявленого нею рішучого бажання, будучи конфірмованою своїм 
єпископом, приєднана до православної Греко-Російської церкви за чиноположенням сповіддю 
і покладанням руки, зі збереженням колишнього імені”10. Через декілька днів (26 січня) 
зроблено запис про хрещення Марії: „Тігенаровської поселянки Христини Домбровської 
дочка незаконнонароджена 4 років освячена святим хрещенням з нареченням імені Марія, у 
пам’ять преподобної Марії, що святкується 26 січня”. Наступного дня був хрещений Іоанн. У 
графі про батьків записано: „Тігенарської поселянки дівиці Христини Домбровської 
незаконнонароджений син католицького віросповідання двох років від народження, внаслідок 
бажання його матері приєднаний до православної Греко-Російської церкви миропомазанням з 
нареченням йому імені Іоанн у пам’ять преподобного Іоанна, що відзначається церквою 26 
січня”11. 

У метричних книгах Миколаївської церкви села Царицин Кут Мелітопольського повіту 
за 1904 р. записаний акт про хрещення Варвари: „Таврійської губернії Мелітопольського 
повіту Пришибської волості села Гохштедт поселянка власниця Варвара Георгієва Діллер 18 
років римо-католицького сповідання приєднана до православної греко-російської церкви 
помазанням святого міру зі збереженням їх колишнього імені”12. 

У ряді випадків в актах додатково містилося посилання на дозвіл здійснити хрещення, 
отриманий від начальства. Наприклад, у метричній книзі Катериненської церкви села 
Царицин Кут Мелітопольського повітку за 1881 р. записаний акт хрещення 29 червня Анни 
наступного змісту: „Відставного унтер-офіцера Теофіла Іванова Могили усиновлена дочка 
Анна Трохимова, яка була римо-католицького сповідання. Народжена у 1862 р. серпня 1 дня 
вісімнадцять років і одинадцяти місяців від народження внаслідок виявленого рішучого 
бажання і внаслідок резолюції Його Високопреосвященнійшого Гурія Єпископа Таврійського 
і Симферопольського від 30 квітня цього 1818 р. за № 866 помазанням святого міру приєднана 
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до православної Греко-Російської церкви зі збереженням їй попереднього імені Анни 
пророчиці, що святкується церквою 3 квітня. При миропомазанні були присутні графиня 
Єлизавета Іванівна Канкріна і міщани міста Павлограда Катеринославської губернії Нікіфор 
Єгоров Красенко”13. До справи підшито „Випис з приводних книг Буткишського Римо-
Католицького костьолу”, у якому значиться: „№ 40. 1862 р. серпня 1 дня у Буткишському 
Римо-Католицької парафії костьолу місцевим вікарієм Олександром Балчевським охрещене 
немовля іменем Анна з усіма обрядами таїнства селянки Теофілі Мистовчувни 
незаконнонароджена дочка. Народжена 1862 р. серпня 1 дня в окрузі Покаркле Буткишської 
парафії. Воспреємцями були дворянин Казимір Андрушкевич з Євою Йосипа Дублі 
дружиною. Про вірність випису зі справжньою книгою свідчимо. 1866 р. серпня 21 дня. 
Настоятель Буткишський Георгій Нармонт”14. 

У 1894 р. у метриці села Покровка Маріупольського повіту записано: „На підставі 
резолюції Його Преосвященнішого Мартініана Єпископа Таврійського і Сімферопольського 
від 3 червня 1893 р. за № 2179 посвячена святим хрещенням дружина тимчасового купця 
міста Бердянська Йосипа Захарієва Файнберга-Берта, уроджена дочка купця міста Бердянська 
Іллі Позомотирова 29 років і наречена при святому хрещенні Вірою, на честь святої мучениці 
Віри, що відзначається церквою 17 вересня”15. 

У метричній книзі села Копані Бердянського повіту за 1913 р. записаний акт про 
хрещення 10 лютого Григорія, який народився 19 листопада 1894 р.: „За указом консисторії 
від 25 червня 1912 р. за № 11928 посвячений святим хрещенням міщанин міста 
Слов’яносербськ Катеринославської губернії Григорій Давидів Вейсберг єврейського закону 
із нареченням йому імені Григорія на честь преподобного Григорія, що відзначається церквою 
20 листопада”16. 

У метриці села Чумаки Катеринославського повіту за 1903 р. зафіксований акт хрещення 
наступного змісту: „Указом Катеринославської Духовної Консисторії від 1902 р. грудня 13 
дня за № 23064 посвячена святим Таїнством хрещення менонітка с. Володимировки 
Катеринославського повіту Анна Абрамова Герцен із нареченням імені Катерина”17. 

У метричних книгах села Трояни Бердянського повіту за 1897 р. записаний акт про 
хрещення Варвари „дружини прусського підданого Якова Гейнріхова Тизен Катерини 
Йоганової дочки лютеранського сповідання”. У одному з екземплярів збереглася і записка, 
написана відповідно до вимог законодавства: „1897 р. листопада 28 дня. Я, що підписалася 
нижче, дружина прусського підданого Якова Гейнріхова Тизен Катерина Йоганова дочка 
лютеранського сповідання даю цю підписку у тому, що віддаю для хрещення за обрядом 
православної церкви свою новонароджену дочку і зобов’язуюся не примушувати її до 
переходу у лютеранське сповідання. Цим засвідчую підписом Катерина Йоганова Тизен, а за 
неї неграмотну підписав троянський поселянин Степан Алойдов”18. 

Нами виявлено також ряд актів, що не містять перелічених вище додаткових елементів і 
практично не відрізняються від записів про хрещення немовлят. Наприклад, у метриці села 
Дмитрівка Бердянського повіту за 1866 р. записано: „При святім хрещенні наречений 
Андрієм”. У тексті акту зазначено: „села новотроїцького ногаєць державний селянин Асман 
Чурін Адоні оглу магометанського сповідання прийняв православ’я”19. 

У книзі Троян Бердянського повіту за 1912 р. записаний акт № 25 про хрещення 
„бердянської міщанки Параскеви Омелянової Поеткіної віросповідання старообрядського 
через помазання святого міра приєднаної до православ’я”20. 

У книзі села Архангельське Херсонського повіту за 1894 р. записаний акт про хрещення 
Дарії: „Поселянка колонії Симонсфельд Кронауської волості Кароліна Йоганова Доль, що 
була у лютеранському сповіданні, 33 років від народження приєднана до православної Греко-
Російської церкви через помазання св. Миром із нареченням їй імені Дарія”21. 

Окрім хрещення іновірців у православних метричних книгах фіксувалися акти про 
народження дітей від шлюбів православних з іновірцями, акти, у яких іновірці були 
воспреємцями, а також змішані шлюби. 

У метричних книгах Якимівки Мелітопольського повіту за 1869 р. записаний акт про 
народження 8 вересня 1867 р. і хрещення 7 лютого 1869 р. Павла. Батьки: „Колонії кайзерталь 
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колоніст Василь Андріїв Дреєр і законна дружина його Людовіка Магдаліна Хрисанова. 
Перший православного сповідання, друга – лютеранського”22. У 1913 р. в акті хрещення 
Михайла як батьки записані „Мелітопольського повіту ейгенфельдської волості села 
Кайзерсталь поселянин Карл Филипів Кіне і законна дружина його Іулітта Дометієва; перший 
лютеранського, а друга православного сповідання”23. Наступного, 1914 р. у записі про 
хрещення Георгія зазначено: „приписаний до Акимівської волості поселянин Генріх Іоаннов 
Клейн і законна дружина його Марія Нікітова; перший католицького, а друга православного 
сповідання”24. 

У 1909 р. у книзі села Ново-Яковлівка Бердянського повіту про народження Марії 
Невелдаки, дочки андріївського селянина, як воспреємці записані: „міщанин Волинської 
губернії ровенського повіту Бистрицького Антонієвського товариства лютеранин Родіон 
Феодоров Литки і селянина села Волоського Івана Іващенка дружина Христина Ігнатієва”25. 

Випадки вінчання православних із представниками інших конфесій зустрічаються 
значно менше через ряд законодавчих обмежень стосовно змішаних шлюбів26. Показовим є 
запис у метриці села Мала Олександрівка Херсонського повіту за 1884 р., де у графі про 
батьків записано: „міста Дерпта поселянин Іоанн Антонієв Русак і законна дружина його Анна 
Георгієва дочка, обоє лютеранського сповідання”27. Лише після щомісячного підсумкового 
запису міститься пояснення священика: „№ 15 жіночої статі. 5 лютого. Дочка мешканця 
Дерпта поселянина Іоанна Антонієва Русака Христина, що була у лютеранському сповіданні, 
18 років від народження приєднана до православної Греко-Російської церкви через помазання 
святого міру із збереженням попереднього імені”28. Того ж дня у частині ІІ записаний акт про 
шлюб Христини Русак православного сповідання із козаком Полтавської губернії Петром 
Деркуном29. Із наведених записів очевидно, що хрещення відбулося саме для укладення 
шлюбу. 

Протягом тривалого часу православна церква зберігала панівні позиції у державі і у 
православних метричних книгах фіксувалися хрещення іновірців. Ситуація змінилася після 
прийняття 17 квітня 1905 р. закону „Про укріплення основ віротерпимості”, що скасував 
санкції за відхід від православ’я, зняв обмеження на змішані шлюби із представниками певних 
християнських течій30. 

Прийняття закону спричинило появу цілого ряду приміток у православних метричних 
книгах про зміну віросповідання. У окремих екземплярах збереглися і бланки з указами 
консисторій про фіксацію факту відходу від православ’я. Так, наприклад, у метричній книзі за 
1884 р. села Копані Бердянського повіту в акті про хрещення Тетяна Левченко зроблено 
рукописну примітку: „Указом Таврійської Духовної Консисторії від 14 серпня 1913 р. № 
14898 Тетяна Терентієва Левченко, нині Ладунко відповідно до свого бажання на підставі 
Височайшего указу від 17 квітня 1905 р. про укріплення основ віротерпимості перейшла із 
православ’я у секту баптистів. Священик М. Ладухін”31. У справі міститься і бланк із копією 
указу консисторії, що наказує причту зробити примітку в акті про перехід Тетяни Ладунко, 
уродженої Левченко у секту баптистів32. 

У книзі села Покровка Бердянського повіту за 1890 р. у записі про хрещення Марії 
Букреєвої стоїть штамп (рукописна частина виділена курсивом – С.Г.), із приміткою : 
„М. Букреєва відповідно бажання свого на підставі Височайшего ук. від 17 квітня 1905 р. про 
укріплення основ віротерпимості перейшла у секту адвентистів. Ук. Крії від 26 липня 1917 за 
№ 14167”33. Сам факт виготовлення подібного штампу свідчить, що випадок переходу в інше 
сповідання не був одиничним. 

У метричних книгах Катериненської церкви Царицина Кута Мелітопольського повітку у 
різні роки зустрічаються примітки про зміну сповідання. У книзі за 1892 р. під записаний акт 
про народження Олександра Бутеника із приміткою: „Згідно із власним бажанням 
перехрещений з православ’я у баптизм. Указ Таврійської Духовної Консисторії від 14 липня 
1914 р. за № 14403”34. У метриці за 1894 р. у акті про народження Анни Рибалки стоїть 
примітка: „Анна Рибалка за власним бажанням перейшла із православ’я у секту євангельських 
християн. Указ Таврійської Духовної Консисторії від 30 травня 1917 р. за № 7797”35. 
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Записи про відмову від православ’я зустрічаються й у книгах села Якимівка 
Мелітопольського повіту. У метриці за 1900 р. в акті про народження Григорія Коноваленка 
міститься примітка: „Григорій Коноваленко за бажанням батька перейшов із православ’я у 
секту євангельських християн. Указ Консисторії від 28 листопада 1911 р. за № 22293. 
Священник А. Студеницький”36. 

Примітку аналогічного змісту про перехід в євангельські християни зроблено в акті 
книги за 1903 р. про хрещення Петра Булгакова37; у акті книги за 1909 р. про хрещення 
Миколи Булгакова38; про хрещення Анни Булгакової у 1911 р.39. В усіх перелічених випадках 
діти Єфима Іоаннова і Матрони Вавилової перейшли за бажанням батька в секту 
євангельських християн. Указ консисторії в усіх трьох випадках датований 9 листопада 
1915 р. 

Оскільки на час прийняття закону метричні книги були запроваджені для всіх сповідань 
на території імперії, а прийняття нової віри відбувалося шляхом здійснення певних культових 
дій (обряду), що мав бути занесений до метрики, цілком зрозумілим стає поява приміток про 
зміну конфесії. Здійснений обряд заносився до книги іншої конфесії, а отже всі довідки про 
стан особи бралися звідти. Природно, що для уникнення подвійної реєстрації в православних 
книгах робилися відповідні примітки. 

Звертають на себе увагу й окремі випадки поховання іновірців. Законодавство 
забороняло здійснювати поховання без участі духовних осіб. Православний священик не міг 
відмовитись здійснити поховання особи навіть іновірного християнина, у випадку крайньої 
потреби, - відсутності пастора ні того сповідання, до якого належав померлий, ні будь-якого 
іншого. Також православний священик мав здійснювати поховання осіб невідомого 
віросповідання, якщо не було видимих приводів сумніватися в належності померлого до 
християнства40. Вимогами законодавства можна пояснити наявність одиноких випадків 
поховання іновірців. Так, у книзі Троян Бердянського повіту за 1899 р. записаний акт: 
„Катеринославської губернії Маріупольського повіту колонії № 13 Якова Кавказького 
дружина Павлина Францова римо-католицького сповідання”41. У 1906 р. книги Андровки 
Бердянського повіту записано: „Катеринославської губернії Маріупольського повіту села 
Мар’янівки католицького сповідання Якова Кавказького син Яків”42. 

Таким чином у православних метричних книгах зустрічаються акти, що засвідчують: 
1) прийняття православ’я у дорослому віці шляхом хрещення чи миропомазання; 2) хрещення 
дітей від змішаних шлюбів; 3) участь іновірців у хрещення в якості одного з воспреємців чи 
поручителів; 4) шлюби православних з іновірцями; 5) поховання іновірців. У ряді актів 
зафіксовані факти переходу православних в інші сповідання як за власним бажанням дорослої 
особи, так і за бажанням батьків дитини. 

Дослідження особливостей зазначення конфесійної приналежності в метричних записах 
дозволяє по-перше, виокремити серед списку новонароджених осіб, що були хрещені в 
дорослому віці, а отже збільшити достовірність даних про народжуваність, по-друге, вивчити 
контакти православного населення із іновірцями (через участь у ритуалах), простежити рух 
православного і неправославного населення у межах одного населеного пункту чи одного 
регіону. 
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В.М. КОНСТАНТІНОВА  

 
ВИДОВИЙ АНАЛІЗ ЗАКОНОДАВЧИХ ДОКУМЕНТІВ ІЗ СОЦІАЛЬНО-

ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКИХ МІСТ ОСТАННЬОЇ 
ЧВЕРТІ ХVІІІ – СЕРЕДИНИ ХІХ СТ. 

 
Дослідницькі студії з соціально-економічного розвитку південноукраїнських міст 

останньої чверті ХVІІІ – середини ХІХ ст. починались із нагромадження історичних фактів та 
формування традиційного корпусу джерел. Характерними особливостями досліджень першої 
половини ХІХ століття є їх фактографічність, використання джерел як ілюстративного 
матеріалу, превалювання серед залучених джерел законодавчих документів [1, 4]. Останні 
увійшли до традиційної джерельної бази більшості напрямків, в межах яких розглядались 
питання соціально-економічного розвитку міст півдня України останньої чверті ХVІІІ –
 середини ХІХ ст. Тому постає необхідність вивчення видових особливостей саме цього 
корпусу джерел. 

Видовий розподіл джерел традиційно здійснюється за формою документів, яку 
визначають структурні особливості та мета створення документа [2, 17]. При класифікації 
джерел ми дотримуємось видового принципу поділу, розуміючи під видом сукупність 
документів, які мають типові формально-юридичні ознаки походження, змісту та внутрішньої 
форми. 

Законодавчі документи — вид історичних джерел, який об’єднує нормативні документи, 
санкціоновані верховною владою [3, 335]. Вони представлені документами установчого 
характеру, маніфестами, жалуваними грамотами та указами. 
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Законодавчі документи установчого характеру (регламенти, установлення та положення) 
були визначальними для становлення системи справочинства в органах самоврядування 
південноукраїнських міст. Вони мали регулювати діяльність частини або усієї системи 
міського самоврядування. Регламенти визначають устрій та регулюють діяльність окремого 
структурного підрозділу системи управління, окремої установи. У період, що досліджується, 
не було видано жодного регламенту стосовно безпосередньо органів міського 
самоврядування, але широко використовувались два регламентаційні документи, які були 
складені за часів правління Петра І. Перший — Генеральний регламент від 28 лютого 1720 
року [4, 108]. 

Документ призначався для роботи різних колегій, канцелярій та контор і визначав 
загальні принципи діяльності установ, обов’язки їх службовців. Безпосередньо міські 
установи навіть не згадані, але дія документа розповсюджувалася на всі канцелярії, в тому 
числі і на органи міського самоврядування, що з’явились після підписання документа. 
Фактично регламент діяв до 1917 року. Документ складався зі вступу, 56 розділів, тлумачного 
словника нових справочинних термінів. Другий регламент — “Регламент або статут 
Головного магістрату” — був затверджений 16 січня 1721 року. Фактично він діяв упродовж 
1721 – 1727 та 1730 – 1810 років. Цей документ мав подвійну назву, але за змістом це був саме 
регламент, оскільки його дія поширювалася лише на Головний магістрат, тобто він мав 
призначення лише для певного структурного підрозділу системи самоврядування. Головний 
магістрат був відкритий у Санкт-Петербурзі, а з 1763 року перенесений до Москви [5, 1034]. 
Указ від 2 жовтня 1782 року припинив його діяльність [6, 1082]. Зазначені в документі 
принципи визначення ієрархії міст за показником кількості населення, поняття ”міського 
населення”, структура міського самоврядування, функції останньої та принципи її взаємодії з 
органами державної влади створили підґрунтя для наступних реформувань у цій сфері. 
Регламент складався зі вступу, 25 розділів та 6 формулярів. Останні призначалися для 
збирання відомостей відносно міст імперії.  

Установлення та положення за змістом та формою подібні до регламентів. Упродовж 
останньої чверті ХVІІІ ст. – 1853 року діяло 8 установлень і положень, жодне з яких 
безпосередньо не було присвячено питанням міського управління та господарства. 
“Настановлення губернаторам” від 21 квітня 1764 року визначило функції та принципи 
діяльності губернаторів, у тому числі і у сфері управління органами міського самоврядування 
в межах губернії [7, 3]. Документ був створений та введений в дію ще за часів будівництва 
перших південноукраїнських міст, але викладений у його 18 статтях принцип особливої ролі 
губернатора як “голови господарства всієї врученої у нагляд його губернії” діяв до 1917 року.  

“Положення про губернії” від 7 грудня 1775 року визначило головні принципи 
адміністративно-територіальної системи Російської імперії, які фактично проіснували до 1917 
року. В документі, зокрема, були закладені основи системи управління містами. Питання 
міського самоврядування та господарства висвітлені в окремих розділах — “Про городничого 
та його посаду”, “Про міста”, “Про міський магістрат та його функції”. Загалом же документ 
складався з 28 розділів та 412 параграфів (статей) [7, 4-90]. 

В “Установленні стосовно справочинства в казенних палатах” від 24 березня 1781 року, 
яке діяло до 1810 року, про міста йшлося лише в першому та третьому відділеннях — “Про 
посаду першої експедиції директора економії” та “Про загальні обов’язки казенної палати”. У 
них визначалися загальні принципи роботи казенної палати, директора економії та руху 
документації між органами самоврядування та казенною палатою [7, 91-94]. 

Упровадження міністерської системи управління позначилося на структурі та системі 
справочинства місцевих установ. Були прийняті “Установлення міністерствам“ від 8 вересня 
1802 року, “Загальне установлення міністерствам“ від 25 червня 1811 року. Останнє 
підсумовувало попередні документи і пояснювало засади реформування системи державного 
управління. “Загальне установлення міністерствам“ фактично завершило законодавче 
оформлення міністерської системи управління Російської імперії. Установлення складалось з 
10 розділів та 401 параграфа, в яких були викладені загальні принципи діяльності кожного з 
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міністерств. Обумовлювалось, що регулювання питань соціально-економічного розвитку міст 
знаходиться в компетенції Міністерства внутрішніх справ та Міністерства фінансів [8, 1-93]. 

Стосовно структури та функцій Міністерства фінансів у 1811 році було видано окреме 
установлення, на необхідності якого наголошувалося у “Загальному установленні 
міністерствам“ [9, 944]. Документ складався із розділів, відділень та параграфів (статей), 
останні, іноді, включали в себе пункти. Подібне структурування документа, характерне для 
міністерської системи справочинства, було направлене на ретельну регламентацію усіх сфер 
діяльності, зокрема міського буття. “Положення про порядок справочинства в губернських 
правліннях” від 3 червня 1837 року підтвердило існування виконавчої системи справочинства 
в міських установах [10, 439-463]. Документ складався з 4 розділів та 104 статей. 

“Установлення губернських правлінь” від 2 січня 1845 року, розширивши структурні 
підрозділи міських органів влади, і значною мірою збюрокративши її, підтвердило 
функціональні обов’язки останніх і остаточно закріпило виконавчу систему справочинства 
[11, 16-60]. 

Отже, особливостями законодавчих документів установчого характеру є поступова 
уніфікація, еволюційний перехід від розпорошених положень до одного узагальнюючого, яке 
враховувало всі попередні законодавчі документи. 

Маніфести носили декларативний характер і повідомляли про зміни в державній 
політиці. За період останньої чверті ХVІІІ – середини ХІХ століття було видано 2 маніфести, 
які побіжно стосувались системи підпорядкування міст: “Про розподіл державних справ та 
особливі управління“ від 25 липня 1810 року та “Про розподіл державних справ між 
міністерствами“ від 17 липня 1810 року. 

Спроба детальної регламентації та діяльності органів міського самоврядування була 
зроблена у Жалуваній грамоті містам від 21 квітня 1785 року [12]. Повна назва документа — 
“Грамота на права та привілеї містам Російської імперії“. Документ складається з 15 частин, 
які становлять 178 статей. Докладний аналіз інформативних можливостей цього джерела нами 
поданий у наступних підрозділах. 

Найбільшу кількість законодавчих документів складають укази — іменні та сенатські 
[13]. Перші являли собою розпорядження монарха установі або певній посадовій особі. Це 
знайшло відображення у початковій формулі протоколу: “Іменний, даний Сенату”, “Іменний, 
даний Міністру внутрішніх справ”, “Іменний, даний Міністру фінансів”, “Іменний, даний 
Генерал-фельдмаршалу князю Потьомкіну” тощо.  

До іменних указів зараховуємо також височайше затверджені доповіді посадовців, 
наприклад, “Височайше затверджена доповідь Новоросійського генерал-губернатора князя 
Потьомкіна про складання міського капіталу з надходжень, що надійшли після ліквідації 
Запорозької Січі, 120000 карбованців, та про видачу з них позики мешканцям Азовської та 
Новоросійської губерній на облаштування господарствами, будівництво та торгівлю” [14, 
372]. Сенатські укази починаються з формули “Сенат”, або з додатковим поясненням: “Сенат, 
внаслідок височайше затвердженої доповіді”, “Сенат, внаслідок Іменного указу”, “Сенат, 
внаслідок мініфеста” [14, 104. 15, 124-125. 14, 781]. Переважна більшість серед виявлених 
указів стосувалася питань заселення міст, будівництва, господарських справ. Решта указів 
пов’язана з організацією роботи самої системи управління містами — відкриттям та закриттям 
міських установ, призначенням та звільненням з посад в органах самоврядування, системою 
справочинства, взаєминами між органами самоврядування та іншими установами. Проведена 
нами евристична робота над матеріалами Повного зібрання законів Російської імперії дає 
можливість стверджувати, що протягом останньої чверті ХVІІІ – середини ХІХ століття в 
середньому щорічно видавалось 12 указів, які стосувались південноукраїнських міст. Іменні 
укази складали близько восьмидесяти відсотків від загальної кількості указів стосовно міст. 

Таким чином, законодавчі джерела представлені документами установчого характеру, 
маніфестами, Жалуваною грамотою, указами. До перших належать регламенти, установлення 
та положення. Останній підвид законодавчих документів поєднує в собі іменні та сенатські 
укази. 
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Метою подальших досліджень у цьому напрямку має стати вивчення інформативних 
можливостей цього корпусу джерел. 
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ІІ РОЗДІЛ 
 

МІЖНАЦІОНАЛЬНІ ВІДНОСИНИ І НОВІТНЯ ІСТОРІЯ 
 

                                                                                                    О.І. САВЧЕНКО 
 

ЗАКОРДОННІ ВИДАННЯ РОСІЙСЬКИХ "ТОЛСТОВЦІВ" НА ПОЧАТКУ ХХ СТ. 
 

На початку ХХ cт. відбувається становлення російського анархізму як суспільно-
політичного руху. На відміну від інших країн російський анархізм розвивався в двох формах – 
національній та європейській. До першої варто віднести релігійно-суспільний рух 
послідовників вчення Л. Толстого, що одержало назву “толстовство”. Його іншою формою 
став  західноєвропейський анархізм, теоретичні основи якого були закладені П. Прудоном, ще 
в середині ХІХ cт. та розвинуті О.Бакуніним й П.Кропоткіним  наприкінці ХІХ - на початку 
ХХ ст. 

Якщо закордонна видавнича діяльність представників цієї течії розглядалася в роботах 
вітчизняних істориків [1], то друковані органи "толстовців", що виходили за межами Росії на 
зламі ХІХ-ХХ ст. ще не стали об'єктом спеціального дослідження. На наш погляд це можна 
поясни тим, що за радянських часів наукове дослідження як теоретичної, так і видавничої 
діяльності прихильників суспільно-політичної концепції Л.Толстого було неможливим, 
внаслідок негативного ставлення до неї В.Леніна. У своїй праці "Лев Толстой, як дзеркало 
російської революції",  опублікованій  у 1908 р., він писав:" Толстовські ідеї, це - дзеркало 
слабкості, хиб нашого селянського повстання, відбиття м’якотілості патріального села і 
зашкарублої полохливості "хазяйновитого мужика" [2]. "Зовсім мізерними", - називав 
В.Ленін, - закордонних і російських "толстовців", які "захотіли перетворити в догму якраз 
найслабкішу сторону його вчення" [3]. Виходячи з цієї оцінки,  "толстовство" розглядалося 
лише як "релігійно-утопічний напрям у філософії", що не заслуговує на подальше вивчення. 
Тому метою даної публікації є об’єктивне дослідження змісту зарубіжних періодичних 
видань, що пропагували вчення Л.Толстого на початку ХХ ст. 

Слід зазначити, що "толстовство" декларувало прагнення до перебудови суспільства на 
основі закликів до морального самовдосконалення, практикувало проповідь любові до 
ближнього та  непротивлення злу насильством. Воно вбачало приватну власність причиною 
соціальних бід народу, а також  заперечувало будь-яку державність. Абсолютизуючи  роль 
натуральної сільськогосподарської раці, Л.Толстой вважав, що повернення до неї було б 
засобом повернення людині втраченої нею внутрішньої гармонії.  

Особливу активність проявляли російські емігранти, які сповідували "мирний" анархізм 
Л.Толстого. Його ідеї у той час знаходили чимало послідовників серед різних верств 
населення Росії. Енергійно поширювали "толстовство" відомі представники російської 
інтелігенції: О.Бодянський, П.Бірюков, І.Горбанів-Посадів, І.Трегубов, Д.Хилков та ін. 
Найбільш послідовним проповідником толстовського вчення був В.Чертков, виходець зі 
знатного роду російських аристократів. Одержавши блискучу освіту, він відмовився від 
військової кар'єри і, після зустрічі з Л.Толстим у 1883 р., стає його відданим  прихильником 
[4].                    

Виступи на захист духоборів зробили В. Черткова ворогом влади, що змусило його у 
1897 р. виїхати за кордон. Прибувши до Англії, він оселився в невеликому містечку Пюрлей, 
розташованому недалеко від Лондона. Незабаром сюди приїжджає письменник П.Бірюков 
разом з яким В.Чертков приступає до видання толстовської літератури й розпочинає 
підготовку до створення періодичного органа, друк якого в Росії на той час був неможливий. 
Захоплений цією роботою, він відмовляється від пропозиції очолити журнал “Толстовец” з 
якою до нього звернувся політемігрант М.Чайковський [5]. 

За порадою Л.Толстого закордонний журнал дістав назву “Свободное Слово". У листі до 
В.Черткова, відправленому у квітні 1898 р., письменник наполягав на тому, щоб усі матеріали, 
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що друкуватимуться в часописі, були максимально точними, а тому пропонував редактору 
подбати про створення мережі відданих справі й об'єктивних кореспондентів. Він також радив 
видавцям у перших номерах не підкреслювати винятково клерикальний напрямок журналу, 
хоча усі його матеріали мали бути перейняті релігійним духом [6]. 

Два перших номери журналу “Свободное Слово" вийшли в Лондоні у 1898 – 1899 р. у 
власній друкарні російської групи. Разовий наклад видання складав 1,5 тис. примірників. 
Редагував журнал П.Бірюков у тісній співпраці з В.Чертковим. На замовлення закордонних 
організацій видання розсилалося емігрантським групам і російським бібліотекам, що 
знаходилися в країнах Європи.  Управляючий друкарнею “Свободного Слова"  В.Бонч-
Бруєвич у листі до завідувача Лондонської російської бібліотеки О.Теплова, від 18 грудня 
1898 р.,  сповіщав  про направлення йому 10 примірників журналу на суму 125 ф. ст. [7]. 

Вже в перші місяці після появи журналу на його адресу почали надходити статті та 
кореспонденції як з Росії, так і з еміграції. Обсяг цих матеріалів виявився настільки великим, 
що редакція вирішила розпочати випуск неперіодичних "Листков “Свободного Слова", у яких 
передбачалося друкувати статті, яким не вистачало місця на сторінках журналу. Перше число 
"Листков", редагованих В.Чертковим,  побачило світ наприкінці 1898 р. і відразу було 
направлено Л.Толстому. У своєму листі письменник високо оцінив зміст видання, проте 
висловив редактору низку побажань. "Трохи поменше б згадок про Толстого, - писав він, - а 
також варто навести побільше відомостей про загальні гріхи російського уряду, а не тільки 
про виключно релігійні гоніння" [8]. Варто вказати, що Л.Толстой добре знав усі деталі, 
пов'язані з видавничою діяльності своїх однодумців в Лондоні, так як лише протягом 1898 р. 
він отримав від В.Черткова 68 листів. 

У 1899 р., з метою більш плідної роботи, редакція  вирішила розділилося на дві частини. 
Перша, на чолі з В. Г. Чертковим, залишилася в Англії, а друга, під керівництвом П.Бірюкова, 
переїхала до Швейцарії. Згодом сталися зміни у видавничій політиці закордонних 
"толстовців". Незабаром після від'їзду П.Бірюкова з Англії припиняється випуск “Свободного 
Слова", а під редагуванням В.Черткова продовжують виходити тільки “Листки “Свободного 
Слова". У Женеві П.Бірюков приступив до видання журналу “Свободная Мысль”, що 
друкувався у власній друкарні групи, якою завідував український політемігрант К.Ляхоцький. 
З серпня 1899 р. по липень 1901 р. вдалося випустити 15 номерів “Свободной Мысли”. Тираж 
кожного номера налічував близько 1 тис. примірників, що поширювалися переважно в Росії 
[9]. 

Труднощі з фінансуванням не дозволили групі повністю реалізувати накреслену 
програму. Для успішного функціонування журналу, за підрахунками В.Черткова, редакція 
щорічно потребувала 10 – 15 тис. крб. Однак відсутність такої суми призвела до того, що 
одночасне видання двох періодичних органів виявилося не під силу групі. У 1901 р. 
П.Бірюков припиняє видання “Свободной Мысли” та повертається до Пюрлею, де в грудні 
цього року відновляється публікація “Свободного Слова”, однак з новою нумерацією. У 
зверненні до читачів, яким відкривався перший номер, вказувалося, що головною метою 
журналу стане ретельне збирання і систематичне інформування читачів про те, що “є дійсно 
позитивним в поступовому відродженні російського суспільного життя, в його переході від 
байдужості й рабства до совісті та волі” [10]. 

Центральне місце в першому номері журналу посідала стаття П.Бірюкова, якій 
спробував провести порівняльний аналіз двох течій анархізму - західної та вітчизняної. 
Перший напрямок він визначав як “анархізм комуністичний, революційний”,  другий називав 
анархізмом “релігійним, християнським або ідеалістичним”. Їх спорідненість автор статті 
вбачав у тому, що обидві течії анархізму, як і будь-які нові суспільні ідеї, виникли з 
невдоволення  народу умовами життя. При цьому вони багато в чому збігалися в критиці 
сучасного стану суспільства.  З політичної точки зору обидва напрями анархізму розглядали 
будь-який уряд як перешкоду на шляху до прогресивного розвитку суспільства, а з точки зору 
економічної -  вони вважали надто несправедливою приватну власність, що поділяла людей за 
майновою ознакою. Об'єднувало ці течії,  вважав П.Бірюков, також і те, що їх  послідовники, 
відкидаючи та засуджуючи два головні елементи сучасного їм зла - насильство та брехню, 
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ставлять перед собою спільну мету - назавжди виключити ці негативні явища у майбутньому. 
Нарешті, в галузі  моральній, анархісти прагнули здобути свободу особистості й створити 
атмосферу ідеальних, “любовно-розумних відносин між людьми”[11]. 

Вказуючи  на принципові відмінності між “комуністичним” та “толстовським” 
анархізмом, П.Бірюков підкреслював, що перший спирається на історичний світогляд, а 
другий - на світогляд ідеалістичний. Пояснюючи читачам сутність подібного світосприйняття, 
автор наводить типові погляди характерні для “толстовця”. “Життя зовнішнього світу, - 
вважає він, - у тому числі й мене самого, є проявом розумної ідеї, що існує у собі самій й 
знаходить відображення як в розумних проявах духовної діяльності, так і в зовнішніх формах 
і діях, які слугують для позначення відповідних ідей” [12]. 

Крім теоретичних та авторських статей в журналі регулярно з'являлася рубрика “Огляд 
робітничого руху”. У першому номері "Свободного Слова" в ній друкувалася інформація про 
страйки робітників на Двінській тютюновій фабриці та будівельників у Вільно. Традиційними 
рубриками журналу були також – “Листи до редакції” та “Зі світу сектантів”. Практично в 
кожному номері видання містилися повідомлення про життя та літературну діяльність 
Л.Толстого. 

Два наступних номери “Свободного Слова”, основний зміст яких складали роботи 
Л.Толстого, вийшли в світ у 1902 р. У статті “Ставлення до уряду та існуючого ладу” він 
доводив, що самодержавний режим буде зруйнований. У недалекому майбутньому, 
пророкував автор, “має бути знищене насильство, а йому на зміну прийде вільне й товариське 
єднання людей, засноване на засадах любові" [13]. 

Після появи третього номера   "Свободного Слова" діяльність видавництва В.Черткова 
призупиняється. Відсутність  коштів та організаційні труднощі не дозволяли продовжити 
регулярний випуск видання. Подібна ситуація зберігалася протягом року, до квітня 1903 р., 
коли з'явився четвертий номер часопису. Як і в попередніх, у ньому містилися переважно 
праці Л.Толстого, що друкувалися у розділах “З щоденника Толстого” та “Думки Толстого”. В 
умовах наростання політичної кризи в Росії, все більше місце на сторінках журналу почали 
посідати матеріали присвячені проблемам влади та революції. Їх автори продовжували 
розвивати основні положення "толстовства" про "непротивлення злу насильством" та 
згубності будь-якої влади. 

Не пройшов повз цієї проблеми й В.Чертков, який опублікував статтю під заголовком 
“Насильницька революція або християнське визволення?” У ній автор спробував розвинути 
положення Л.Толстого про неможливість встановлення анархії шляхом революції. 
Доповнивши аргументацію письменника з цього приводу та проаналізувавши ситуацію в 
Росії,  В.Чертков застерігав: “Якщо ми будемо злом боротися проти зла та неправдою проти 
брехні, якщо ми уявимо собі, що можливо ворожнечею приборкати ненависть або встановити 
злагоду та братерство, - то вийде нове зло. І саме останнє лихо, як сполучення двох, виявиться 
значно гіршим ніж перше” [14].   

Наведена цитата однозначно вказує на те, що “толстовці” ігнорували будь-яку владу. 
Подібний підхід характерний і для анонімної статті “Про владу”, надрукованій в 
одинадцятому номері “Свободного Слова”. Критично висловлюючись по відношенню до 
будь-якої влади, її автор радив усім відмовлятися від прагнення встановлення справедливої 
влади так як, за його словами, “і найкраща влада буде вдаватися до насильства, щоб панувати” 
[15]. 

Напередодні революції 1905-1907 рр. в Росії “Свободное Слово” змогло нарешті 
вирішити фінансові проблеми. Зросли грошові надходження друкованого органа, не 
бракувало й цікавих матеріалів. Це дозволило редакції налагодити регулярний випуск 
журналу. Якщо у 1902 р. з'явилося всього два номери (№№ 2 і 3), то у 1903 р. вдалося 
надрукувати вже п'ять (№№ 4 - 8), а у 1904 р. ще шість (№№ 9 - 14). У першій половині 1905 
р. було видано ще три номери “Свободного Слова”. 

Видавнича діяльність закордонних “толстовців” викликала прискіпливий інтерес до них 
з боку царської охранки. Її агенти встановили за роботою лондонської друкарні постійний 
нагляд та склали повний список видань В.Черткова, заборонених до ввозу в Росію[16]. Однак 
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вжиті заходи не змогли перекрити канали надходження "Свободного Слова" в Росію. З 
доповіді начальника київського губернського жандармського управління довідуємося, що 
видання В. Черткова були виявлені у вагоні потягу  Курськ – Київ у листопаді 1901 р. [17]. 

Останній, здвоєний номер “Свободного Слова”(№ 17-18), з'явився восени 1905 р. Він 
мало  чим відрізнявся від попередніх як за підбором матеріалів, так за тональністю їх викладу 
і завершувався коротким зверненням видавців до своїх читачів. Пояснюючи причини 
припинення видання журналу, вони посилалися на недолік коштів [18]. 

Фінансова криза, безумовно, мала місце у другій половині 1905 р., проте вона була, 
скоріше наслідком, а не передумовою припинення виходу "Свободного Слова". Справжньою 
причиною ліквідації видавництва В. Черткова стали процеси, що розгорталися в Росії. 
Революція 1905-1907 рр.  призвела до пожвавлення робітничого руху, що орієнтувався на ідеї 
класової боротьби й заперечував ідеологію “толстовства”. Соціал-демократична й есерівська 
пропаганда завойовували все більше число прихильників у народних масах. У результаті, 
спроби реалізації на практиці  толстовської ідеї  “непротивлення злу насильством”, вели до 
розчарування її послідовників, значне число яких відходило від цього руху.  

“Я людина, яка відкидає й засуджує весь існуючий порядок та владу”, - так писав про 
себе Л.Толстой у листі до одного з членів царської сім'ї[19]. З огляду на це, він закликав 
дотримуватися “закону любові” й прагнути до “морального самовдосконалення”. Він вірив у 
те, що “духовна революція” або “революція свідомості”, може звільнити суспільство від зла й 
тим самим, допоможе уникнути збройної боротьби. Однак історія Росії розпорядилася інакше, 
а тому діставши певне поширення серед інтелігенції та частини селянства, “толстовство” так і 
не стало ідеологією більшості. У роки першої російської революції ідеї “ненасильництва” 
зазнали глибокої кризи, так як вони все  помітніше вступали у протиріччя з реаліями дня. 
Толстовський “мирний”, християнський  анархізм став швидко втрачати своїх прихильників, 
хоча найбільш віддані його послідовники ще деякий час продовжували пропагандистську 
діяльність.  
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А.Ф. ДОДОНОВ 
 

КАКАЯ ИДЕЯ ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ НУЖНА УКРАИНЕ 
 

Наука состоит в том, чтобы знать, 
в чем заключается благо данного  
общества, искусство – в том, чтобы  
найти средства для осуществления  
этого блага. 

И. Бентам [1, c.307]. 
 
Практика свидетельствует, что добиваются наибольших успехов те государства, 

население которых имеет научно обоснованную стратегическую цель, то есть выработанный 
человеческим мышлением образ привлекательного результата, ради которого осуществляется 
деятельность и который служит её внутренним побудительным мотивом. Она выполняет в 
общественно-политической деятельности мотивационную, организационную, 
мобилизационную и интеграционную функции. А поэтому крайне важно, особенно в 
переходные периоды развития, четко определить идеалы, чтобы не походить на одного из 
персонажей М. Е. Салтыкова-Щедрина, которому “чего-то хотелось: не то конституции, не то 
севрюжины с хреном, не то кого-нибудь ободрать” [2, c.228]. 

В данной статье, мы, опираясь на гуманистический теоретико- методологический 
подход, попытаемся установить, на какую стратегическую цель перспективного развития нам 
следует ориентироваться.  

Для этого, на наш взгляд, следует прежде всего ответить на такой основной вопрос 
философии истории: “что или кого следует принять за сущность общества и, 
следовательно, за критерий прогресса при анализе исторического развития: способ 
производства, технику, материальные ценности, деньги; человека, семью, класс, нацию, 
государство и т.д.? 

Мы присоединяемся к тем мыслителям, которые утверждали и считают, что первоначало 
и суть любого человеческого общества и человеческой цивилизации составляет человек. Еще 
в V в. до н.э. Протагор утверждал: “Человек есть мера всех вещей: существующих, что они 
существуют, и не существующих, что они не существуют” [3, c.68]. 

К сожалению, имеются исследователи, в том числе и в Украине, отдающие 
предпочтение другим критериям измерения социального прогресса. В частности, в трудах В. 
Липинского в центре внимания стоит государство, а у Д. Донцова, Н. Сциборского и их 
современных последователей – нация. Исходя из примата интересов нации, они и пытаются 
разрабатывать идею перспективного развития Украины, так называемую “национальную 
идею”. 

Однако, как справедливо заметил А.И. Солженицын, к термину “национальная идея” 
следует относится “осторожно”, так как им злоупотребляли [4, c.4]. Злоупотребляли и 
продолжают злоупотреблять, фетишизируя нацию и превратно представляя взаимоотношения 
различных этносов, наделяя их сверхъестественными свойствами и делая предметом слепого 
поклонения. Так, И. Богословская, И. Дидковский, А. Чалый и другие составители “Плана 
Развития Страны” [5] утверждают: “Украинская нация, тело и дух Украины формируются на 
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наших глазах. Что же это такое? Это – общность людей, объединенных гражданством 
Украины. И это – главное. “Я – украинец” – так скажет и этнический украинец, и татарин, и 
русский, и еврей, и поляк, и араб, - если он гражданин Украины” [5, c.30]. 

Как видим, они понимают под нацией всех граждан Украины, независимо от их 
национальности. Подобное мы встречаем и учебной литературе. В частности, в учебнике для 
студентов вузов по политологии под редакцией О.В. Бабкиной и В.П. Горбатенка сказано: “ 
Нация (лат. natio – народ) – политически, государственно-организованный народ” [6, c.519]. C 
таким определением трудно согласиться.  

На наш взгляд, нация (лат. natio – племя, народ) – крупная устойчивая общность людей, 
исторически сложившаяся на основе единства происхождения (общность “крови”), языка, 
культуры, совместного проживания и ведения экономических, социальных и политических 
дел. 

Нации стали формироваться в результате развития капиталистических товарно-
денежных отношений, разрушения феодальной обособленности, создания общенациональных 
рынков и централизованных государств. Именно тогда, в период бурного перехода от 
феодализма к капитализму, возник лозунг: “один народ – одна нация”, появилась 
“национальная идея”. Без неё этот процесс протекал бы довольно медленно. Она 
способствовала реализации интересов буржуазии, благоприятствовала консолидации близких 
по своей хозяйственной деятельности и культуре этносов. Вместе с тем появились нации, 
угнетающие другие народы, и нации, боровшиеся за своё освобождение под лозунгом “ 
самоопределения нации”. Национальная идея угнетенной нации имела, как правило, 
общедемократическое и справедливое содержание. Национальная идея угнетающей нации 
всегда отстаивала эгоистические и агрессивные устремления её правящих кругов. 

После развала СССР на территории независимой Украины оказались (зачастую не по 
своей воле) представители многих национальностей. За истекший период они, конечно, не 
успели впитать в себя все свойства коренных украинцев. Поэтому далеко не каждый татарин, 
русский, еврей, поляк, и араб, имеющий украинское гражданство, на вопрос “кто вы?” скажет, 
что он украинец. Чтобы так заявить, им надо пройти длительный период ассимиляции. 

Содержащееся в “Плане Развития Страны” определение нации затушевывает 
имеющиеся в стране межнациональные, межклассовые, межсословные противоречия, не 
учитывает простую истину, что в каждой национальной культуре есть две национальные 
культуры, которые создаются представителями одной национальности, но “двух разных 
наций в одной нации”, имеющих разное социальное положение, идеологию, психологию и 
общественно-политические цели. Интересы этнического украинца-олигарха и украинца-
безработного непримиримы. В мире чистогана не бывает своих. Там господствует прибыль. 

Как заметил Ю. Апухтин, правящая элита Украины уже дважды пыталась реализовать 
своё видение политического будущего страны, и оба раза это будущее не было востребовано 
народом. В первый раз, в период правления Л.М. Кравчука и Л.Д. Кучмы, она видела будущее 
нашего общества в “национальной идеи”, суть которой состояла в том, что народ Украины – 
единая нация и государство должно развиваться в интересах титульной нации [7]. Эта идея в 
многонациональном, сложно дифференцированном в социальном отношении государстве 
породила волну межэтнических, межконфессиональных, межрегиональных и социальных 
противоречий и конфликтов. О том, что бедность является источником революций и 
преступлений, знали еще древние греки. Усвоили это и лидеры ряда зарубежных стран, 
которые ведут борьбу против условий вызывающих революции - неравенства и 
несправедливости. Наши политические деятели продолжают с этим не считаться. 

Второй раз, а период президентства В.А. Ющенко, политическое будущее Украины 
стали усматривать в европейской интеграции, так как она якобы органически вписывается в 
европейскую цивилизацию и ее население разделяет западные ценности, стоит только избрать 
то руководство, которое быстро осуществит эти мечты [7]. 

Но и эта идея оказалась бесперспективной, поскольку многие жители Украины не 
разделяют западные ценности, а сами европейцы видят в нас не равноправных партнеров, а 
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«бедных родственников», которых можно использовать в роли пятой колонны против России. 
Ожидания «золотого дождя» с запада не оправдались. 

Ни Евросоюз, ни НАТО не являются объединяющими идеями для большинства жителей 
Украины. Евросоюз – это очередная идея фикс. Если бы мы больше знали о загранице, то 
меньше бы надеялись на нее. Как здесь не вспомнить слова великого князя Александра 
Михайловича Романова, который много лет жил в Европе и объездил весь мир: «Европа! 
Европа! – это вечное стремление идти в ногу с Европой задержало наше национальное 
развитие, Бог знает на сколько лет» [8]. А известный поэт Ф.И. Тютчев ещё в ХIX в. писал: 

Как перед ней не гнитесь, господа, 
Вам не снискать признанья у Европы: 
В её глазах вы будете всегда 
Не светоч просвещенья, а холопы. 
Правящие круги Украины, да и оппозиционные партии, мало заботятся о выработке 

привлекательной цели развития общества, живут по принципу «день простоять, да ночь 
продержаться», а там хоть трава не расти. Им проще реанимировать старую догму о 
надклассовом национальном единстве и «классовом мире» внутри нации, утверждать, что 
индивидуумы любой национальности живут исключительно для нации, которая есть цель в 
себе самой, тело и дух Украины! 

Кому это выгодно? Да той части представителей «титульной» нации, которые за счет 
своей принадлежности к ней стремятся приобрести привилегии в политической, 
экономической и других сферах общественной жизни. И стимулируют подобные желания не 
столько любовь их носителей к своей нации, сколько скрытая неприязнь к представителям 
других национальностей, зависть, что те могут добиться больших успехов и жить лучше. 
Национализм может сплотить лишь тех людей, которые ещё не поднялись до понимания 
объективной необходимости единения различных наций и народностей в единое 
общечеловеческое содружество, не учитывают тот факт, что помимо той родины, где человек 
родился и живет, есть ещё «родина» великой культуры, где господствуют Гомер, Аристотель, 
Данте, У. Шекспир, Т. Шевченко, Ш. Руставели, Рафаэль Санти, Л. Бетховен, А. Эйнштейн и 
другие гении, создавшие творения, позволяющие людям разных национальностей 
почувствовать величие рода человеческого. 

Третью попытку определения “национальной идеи” предприняли участники 
всеукраинского общественного движения «Вече Украины». В подготовленном ими «Плане 
Развития Страны! сказано: «Что же может объединить нас – таких разных? Ответ удивительно 
прост и сложен одновременно. Это – наш индивидуализм. Это – наше «я», через которое мы 
пропускаем всё сущее. Наш эгоцентризм и индивидуализм – это не плохо и не хорошо. Это – 
так. И из этого следует исходить при определении той национальной идеи, которая станет 
объединяющей для юной украинской нации на ближайшие 20 лет… «Украина – это я!». Это 
и есть наша национальная идея» [5, c.31-32, 41]. 

Попытаемся, как говорят, «проверить алгеброй гармонию», то есть точным расчетом то, 
что выражено чувствами. Что же получается? Миллионер заявляет: «Украина – я», бездомный 
– «нет, Украина – я». Каждый либерал, консерватор, анархист, атеист и верующий, 
интернационалист и националист, честный и вор, трезвенник и пьяница считают, что Украина 
– это он. Что-то здесь, как писал Н.В. Гоголь в повести «Заколдованное место», «не 
вытанцовывается» [2, c.34]. 

Как можно исходить при определении национальной идеи из эгоцентризма и 
индивидуализма, которые -  «не плохо и не хорошо», то есть непонятно из чего. Но 
эгоцентризм и индивидуализм имеют определенное содержание. Эгоцентризм (лат. ego - я + 
centrum - центр) – воззрение, ставящее в центр всего мировоззрения индивидуальное «я» 
человека; крайняя форма индивидуализма и эгоизма. Индивидуализм (лат. Individuum – 
неделимое, особь) – 1) противопоставление интересов отдельной личности (индивидуума) 
интересам общества, предпочтение личных интересов общественным; один из основных 
принципов частнособственнической идеологии; 2) стремление к выражению своей 
индивидуальности, своей личности в противопоставлении себя коллективу. 
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Человек не может быть только индивидуалистом. Еще античные мыслители 
усматривали важнейшую причину возникновения государства в природном влечении людей к 
общению ради достижения лучшей жизни.  

На вопрос корреспондента «А почему «я», а не «мы» - что за эгоизм?» И. Богословская 
ответила: «Ну не понимает украинец «мы», а вот «я» все ставит на места. Украинцы – 
индивидуалисты [9, c.7]. Это утверждение, на наш взгляд, не соответствует действительности. 
Многие украинцы были и остаются сторонниками коллективистских начал и солидаризма, 
ибо хорошо понимают, что личностный эгоизм проявляется на принципах «человек человеку 
волк», «моя хата с краю», а проживающие в стране напоминают “семечки в мешке”, которые 
находятся  вместе, но все  в своей скорлупе. 

Человек не может и не хочет жить один. Ему необходимо человеческое общение, 
которое выстраивается в виде пирамиды, имеющей несколько уровней: сам, семья, 
родственники, коллектив, регион, класс, нация, общество, человечество. Индивидуализм 
(даже «гуманистический» В. фон Гумбольда) порождает «войну всех против всех», а потому 
для упорядочения межличностных отношений и создается правовое государство.   

Украина – это не «я». Украина – это сообщество людей, проживающих на четко 
обозначенной территории, которое имеет свое политическое общество, то есть государство, и 
не политическое общество, то есть гражданское общество. Украина как независимое 
государство – это исторически сложившийся политический институт, который обладает 
верховной властью на определенной территории и призван обеспечивать безопасность и права 
граждан, а также управление страной. 

Объявить, что нашей национальной идеей является формула «Украина – это я», значит 
повторять азы классического либерализма, основатели которого еще в XVII в. добивались 
смягчения различных форм государственного и общественного принуждения по отношению к 
индивиду, отводили государству роль «ночного сторожа». Чем это закончилось, хорошо 
известно. Свобода и равенство не желали и не желают уживаться друг с другом, одна 
ценность противоречит другой. Свобода обернулась усилением эксплуатации буржуазией 
пролетариата, углублением имущественной дифференциации населения и нарастанием 
социальных противоречий и конфликтов. Кто заинтересован в такой позиции? А лишь 
небольшая группа власть и капитал имеющих, которые претендуют, выражаясь словами 
одного из лидеров общественного движения «Вече Украины» И. Дидковского, на роль 
«покровителей народа» [10, c.5]. 

Отмеченное позволяет констатировать: 1) национальный фактор по сравнению с 
личностным и социальным играет вторичное значение; 2) национальная идея порождена 
процессом утверждения капиталистических отношений, и разработка ее в многонациональном 
государстве является делом нецелесообразным и неэтичным; 3) в современных условиях речь 
следует вести не о национальной идее, а о стратегической цели и концепции перспективного 
развития страны. 

Какова же их сущность? И. Кант (1724 – 1804) исходил из неотъемлемого права 
человека на собственную жизнь и считал, что человек – это главная цель, а не средство. По 
мнению А.И. Солженицына, стратегическую цель удачно определил еще 250 лет тому назад 
русский государственный деятель П.И.Шувалов, который предложил царице Елизавете 
Петровне руководствоваться таким главным законом – сбережение народа [4, c.4]. Важность 
этого начинают понимать в современной России, где собираются повысить 
«конкурентоспособность» своих граждан. Поняли это и в Китае, где с 2003 г. новый курс 
китайского руководства строится не на цели приоритетного развития «передовых 
производительных сил», как это было в 90-х годах прошлого века, а на основе лозунга 
«человек – основа всего». Назрела объективная необходимость позаботиться о сбережении и 
украинского народа. “Самые несчастные люди на Земле живут в Зимбабве и Украине”. С 
таким утверждением в The Sunday Times выступила професор Рута Винховен, опубликовав 
результаты доклада, составленного по опросам общественного мнения 100 тыс. человек, 
проживающих в 90 странах мира. В основу заключения положено мироощущение 
респондентов. Только 20 % украинцев в состоянии радоваться жизни, тогда как в Дании и 
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Швейцарии этот показатель равняется 74 % [11, А7]. С 1991 г. по конец 2005г. численность 
населения Украины уменьшилась с 52,056 млн. до 46,978 млн. человек, то есть более чем на 5 
млн. Темп вымирания – приблизительно 1 тыс. украинцев в день – сохраняется стабильным в 
течение последних 3 лет [12, c.7]. 

Признавая человека в качестве «главной меры всех вещей», «главной цели» 
общественного развития, а также необходимость «сбережения народа», нельзя, на наш взгляд, 
обойти молчанием и вопросы о том от кого и какого человека надо оберегать? Оказывается, 
человек нуждался и ныне нуждается в защите не столько от стихийных бедствий, сколько от 
хищных и варварских действий людей-антигуманных – обманщиков, воров, хапуг, хулиганов, 
наркоманов, пьяниц и прочих лиц, причиняющих вред другим людям, обществу и природе. 
Т.Г. Шевченко в поэме Катерина писал: 

Вот что делают на свете, 
Людям сами ж люди. 
Того вяжут, того режут,  
Тот сам себя губит… 
Какого же человека необходимо формировать и оберегать? Ответ однозначный – 

человека гуманного, который живет по законам справедливости, творит добро и не 
причиняет вреда другим людям, обществу и природе. «Суть жизни в том, - подчеркивал 
А.М.Горький, - чтобы человек все дальше отходил от скота…» [13, c.662]. 

Капитализм с его частнособственническими отношениями не способен отказаться от 
либеральной и консервативной идеологий, допускающих эксплуатацию и войны, и спасти 
мир. Вряд ли возможно выйти на новый этап коэволюции человека и природы и в рамках 
существующих моделей социалистического развития, заряженных на классовую борьбу. 
Альтернатива «капитализм или социализм» по своей сути становится ложной, так как они не 
устраняют социальные антагонизмы и не обеспечивают социальную справедливость. 
Следовательно, объективно требуется смещение и капитализма, и социализма в сторону 
гуманизации. 

Смысл жизни человека (как биологического существа) состоит в сохранении и 
воспроизведении жизни, то есть коренится в самой жизни. Смысл жизни человека как 
социального существа состоит  в осуществлении конкретных социальнозначимых действий, 
направленных, по нашему мнению, в первую очередь на совершенствование самого человека, 
и служении его другим людям, то есть в гуманизации человека и построении гуманного 
общества. 

Гуманное (нормальное) человеческое общество - это неантагонистическое общество 
свободных, сознательных и высокоорганизованных людей, строящих свою жизнедеятельность 
на принципах гуманизма, социальной справедливости, высокой нравственности и законности, 
в котором власть и капитал (собственность) принадлежат всем работающим, благосостояние 
каждого из них определяется количеством и качеством их труда, сполна удовлетворяются 
разумные потребности в пище, жилище, одежде, физическом, умственном и духовном 
совершенствовании на базе накопленного человечеством интеллектуального и культурного 
богатства, воспроизводятся гуманные личности и не подвергаются опасности перспективы 
будущих поколений. 

Построить такое общество можно лишь при условии разрешения основного 
социального противоречия между, с одной стороны, людьми гуманного типа, 
олицетворяющими созидание, добро и справедливость, и, с другой стороны, людьми 
антигуманного типа, несущими разрушение, зло и несправедливость в различных областях 
общественной жизни. 

Это предполагает разработку концепции и модель жизнеспособного гуманного 
общества, соединение идеи гуманизма с деловой работой по перевоспитанию конкретных 
носителей зла, с движением широких слоев населения за лучшую жизнь, построение 
подлинно человеческого общества, в котором комфортно будут чувствовать себя не 1/10, а 
буквально все нормальные люди. 
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Таким образом, рисуемая в различных вариантах «национальной идеи» картина 
будущего, на наш взгляд, вряд ли сможет объединить всех граждан страны и стать основой их 
примирения и совместных действий. По нашему мнению, стратегической исторически 
перспективной может быть идея формирования человека-гуманного, гуманизации 
общественных отношений и построения гуманного общества. “...Тому, кто отрицает 
гуманизм, - подчеркивал М. Хайдеггер, - остается лишь утверждать бесчеловечность”[14, 
с.210]. Без гуманизации человека представить наше прекрасное и безоблачное будущее весьма 
трудно. 
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“ЕВРЕЙСКИЙ ВОПРОС» В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

 
Начало Первой мировой войны. По всей империи проходили манифестации в поддержку 

царя и правительства. Принимали участие в этих манифестациях и евреи. В Петрограде, после 
молитвы в хоральной синагоге, евреи с флагами и портретом царя вышли на улицу: 
синагогальный хор шел впереди этой процессии и пел русский гимн. Газета «Новое время», 
никогда не отличавшаяся благосклонностью к евреям, писала по этому случаю: «Толпа 
евреев, вышедших из синагоги, встретила по дороге к Дворцовой площади манифестацию 
русских и здесь, при общих восторженных криках, она слилась с русскими в одно 
неразрывное целое. Такие минуты не забываются» [1, 301].  

В процессе мобилизации в армию были призваны сотни тысяч российских евреев. 
Начало боевых действий ознаменовались появлением таких сообщений: 
«Вольноопределяющийся еврей Кац за отличие в бою при Гамбинене произведен в 
подпрапорщики и награжден Георгием. Знак отличия вручил Кацу лично командующий 
армией» [2, 302]. И подобных сообщений было немало. 
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Но появились и другие сообщения. К началу войны в Российской империи 
насчитывалось около пяти с половиной миллионов евреев, и половина из них оказалась в 
районе боевых действий. Многие города и местечки неоднократно переходили из рук в руки. 
Появилось огромное количество беженцев. Все это  сопровождалось прямыми и 
откровенными издевательствами над евреями. Одну из таких сцен воспроизвел в своем 
романе «Доктор Живаго» Б. Пастернак: «Молодой солдат при дружном хохоте окружающих 
подбрасывал кверху медный пятак, заставляя старого седобородого еврея в длинном сюртуке 
ловить его. Старик неизменно упускал монету. Пятак, пролетев мимо его расставленных рук, 
падал в грязь. Когда старик нагибался за пятаком, казак шлепал его по заду, а в это время, 
стоявшие кругом держались за бока и стонали от хохота. В этом и состояло развлечение. Из-за 
противоположной избы выбегала на дорогу, с криками протягивала руки к старику и каждый 
раз вновь боязливо скрывалась его старуха. В окно избы смотрели на своего дедушку и 
плакали две девочки» [3, 112]. 

По мере нарастания неудач на фронте, евреев стали обвинять в шпионаже в пользу 
врага, причем причина подобных обвинений, как правило даже не обосновывалась. 
Следствием подобного восприятия стало разрешение армейскому командованию, 
практически, на собственное усмотрение,  выселять еврейское население из районов боевых 
действий. Один из депутатов рассказывал с трибуны Государственной думы: «С какой 
непомерной жестокостью производилось выселение евреев..., в течение нескольких ночных 
часов…, под угрозой, что если кто-нибудь останется к рассвету, то все будут повешены… 
Стариков, больных, расслабленных, параличных приходилось нести на руках…» [1, 305]. 
«Так, – отмечает  Ф. Кандель, – началось  физическое уничтожение старых гнезд еврейской 
жизни с их традиционным, устойчивым многовековым укладом» [2, 305].  В этой ужасной 
ситуации С. Дубнов записал в своем дневнике: «Кошмар усиливается. Творится безумное и 
преступное…. Хочется крикнуть от боли на весь мир! Мой народ истекает кровью, 
порабощенный вчера, истребляемый сегодня, угрожаемый исчезнуть завтра…» [4, 268]. 

Следует заметить, что подобное усердие армейского командования на внутреннем 
фронте по выселению еврейского населения приводило не только к личной трагедии 
огромного числа людей, но и к заметным печальным последствиям в области хозяйственной. 
Прежде всего, это выселение вносило расстройство и непременные трудности в уже 
сложившуюся хозяйственную жизнь не только тех губерний, откуда отправлялись беженцы, 
но и тех губерний куда направлялись потоки беженцев. Оно также способствовало 
расстройству и без того плохо работающему железнодорожному транспорту. Наконец, нельзя 
недооценивать и психологический фактор – появления большого количества людей 
охваченных паническим страхом и неразберихой, которыми сопровождалось подобное 
выселение. Как подметил Д. Эльшевич, «проведение подобной политики самым 
отрицательным образом сказывалось также на престиже, авторитете государственной власти, 
получавшей в лице безвинно  выселяемых и подвергавшихся различным издевательствам 
евреев сотни тысяч своих новых врагов» [5, 486-487]. 

Необходимо отметить проявление некоторых особенностей антисемитизма, которые или 
проявились по новому, или были порождены Первой мировой войной. Волна германофобии, 
охватившая Россию с началом этой войны, отмечает Б. Колоницкий, оказала на 
существовавший в стране антисемитизм противоречивое воздействие. Часть юдофобов 
соединили свой антисемитизм с германофобией, обвиняя огульно всех российских евреев в 
прогерманских взглядах, а то и в прямом пособничестве врагу [6, 116]. 

Вообще-то вопрос о воздействии германофобии на антисемитизм не такой уж и простой. 
Во-первых, такое скрещивание двух фобий – немецкой и еврейской – могли породить и 
порождали определенные революционные всходы. «Наш государь глуп как теленок, его 
окружают только жиды и немцы, которые и являются у него офицерами-воеводами» – так 
объяснялись нередко в народе причины поражения русских войск в ходе войны [7, 116]. Во-
вторых, филосемиты стремились использовать волны германофобии для распространения 
антинемецких взглядов. Они утверждали, что именно «немец – исконный и истинный враг 



КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ  ВІСНИК НИЖНЬОЇ НАДДНІПРЯНЩИНИ                       2006  

 44

России, а антисемитизм – это идейное течение, рожденное в Германии и якобы чуждое 
России» [7, 116].  

Революционно-демократическая оппозиция в IV Государственной думе выступила с 
требованием прекратить гонения против евреев. Часть кадетов присоединилась к этому 
требованию. Милюков говорил с трибуны Думы: «Игра на темных националистических 
инстинктах масс с обычным орудием этой борьбы – антисемитизмом… получила небывалый 
простор под прикрытием нужд военного времени» [8, 46]. 

В 1915 г. по инициативе М. Горького было создано «Общество для изучения еврейской 
жизни». Еще в декабре 1914 года он писал Е. Пешковой: «… Ты, вероятно, скоро будешь 
удивлена, увидев мою подпись рядом с именами людей, очень чуждых мне: Андреева и 
Сологуба! Каково? Мы задумываем анкету по вопросу об антисемитизме – а? Не веришь?  
Может быть, даже и более того затем» [9, 67]. Вот этим «более того» и явилось это Общество. 

Создавая это Общество, его основатели – Горький, Андреев и Сологуб – сделали 
попытку объединить людей самых различных мировоззрений, политических и эстетических 
взглядов. Под «Воззванием к русскому обществу» поставили свои подписи люди различных 
политических ориентации: здесь и П. Струве, экономист и публицист, начинавший свою 
политическую карьеру еще в рядах «легального марксизма»; и И. Толстой, бывший министр 
просвещения, известный своим неприятием антисемитизма; и Н.К .Кареев, видный историк; и 
Н. Бердяев, религиозный философ; и писатели, такие как И. Бунин, Д. Мережковский, А. 
Серафимович; и А. Карташев, видный православный богослов; и А. Римский – Корсаков; и Е. 
Кускова; и В. Немирович – Данченко; и многие другие не менее известные политики, ученые, 
деятели культуры [10, 72]. 

Одним словом, все члены Общества были личностями со своими устойчивыми 
взглядами по «еврейскому вопросу». Так, к примеру, А. Карташев считал, что «религиозно-
положительное, религиозно-любовное отношение к еврейству для христиан, безусловно, 
обязательно… Обязательно не в силу морали, а по чисто религиозным основаниям… Ветхий 
завет для христианина есть святое наследство, доставшееся ему от предков» [11,  20-21]. 

Официальным председателем Общества стал И.И. Толстой. В 1916г. вышла его книга 
«Антисемитизм в России». В предисловии, которое написал Горький, говорилось, что 
«юдофобство развивается искусственно, с определенной, чисто политической целью – разбить 
оппозицию на вопросе о равноправии евреев и, распространив  в народе настроения 
юдофобские, создать между культурными людьми и массой – новую рознь, внушить народу 
подозрительное и враждебное отношение к политическим и социальным идеям оппозиции» 
[12, 164]. 

Основным видом деятельности Общества была издательская деятельность. За короткое 
время было подготовлено и издано три выпуска сборника «Щит». Наиболее содержательным 
оказался третий и последний его выпуск. В этот выпуск вошли работы  таких авторов:  П. 
Милюков («Еврейский вопрос в России»), Д. Мережковский («Еврейский вопрос, как 
русский»), П. Долгоруков («Война и положение евреев»), А. Карташев («Избранные и 
помилованные»), письма В. Короленко – В. Соловьеву, Л. Толстого – Ф. Гецу, работы И. 
Бунина, В. Брюсова, А. Толстого, Х.-Н. Бялика и др.[10, 79-80]. 

То, что происходило с еврейским населением в прифронтовой полосе, вызвало гневное 
возмущение среди различных слоев нееврейского населения. Например, довольно жесткая 
резолюция о необходимости отмены  национальных ограничений по отношению к евреям  
была принята в 1915г. на съезде военно-промышленных комитетов, которые в годы войны 
имели довольно сильное влияние.  

Не осталась в стороне по этому вопросу и IV Государственная дума. Прежде всего, 
группа депутатов этой Думы из 31 чел., среди которых были А.Ф. Керенский, Н.С. Чхеидзе, 
М.И. Скобелев, 20 июля 1915г. внесла депутатский запрос о незакономерных действиях 
властей  по отношению к еврейскому населению, проживающему в районе театра военных 
действий. В этом запросе, в частности, говорилось следующее: «Все те, которые присвоили 
себе право в России вершить судьбами страны [13,706], и руководить русской армией, жили в 
это страшное для России время… под тяжестью одной центральной заботы, заботы о том, 
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чтобы превратить жизнь  шестимиллионного еврейского народа, пославшего в ряды нашей 
армии около 350 тысяч своих сынов, в сплошную цепь физических и нравственных  мучений,  
и чтобы направить на этот народ все остальное  население Российской империи. Для них, 
виновников постигших Россию  несчастий..., речь шла о том, чтобы в лице еврейского народа 
найти козлов отпущения за совершенные ими перед страной преступления» [14, 487].   

В феврале - марте 1916 г. в Думе и за ее пределами разразился скандал вокруг секретных 
циркуляров, которые были разосланы на места некоторыми правительственными 
ведомствами. В этих циркулярах содержались обвинения  евреев в том, что они намеренно 
вредят народному хозяйству страны. Депутат М. Бомаш внес в Думу запрос по поводу этих 
циркуляров, в  котором он указывал, что в этих циркулярах на евреев возводятся  огульные 
ложные обвинения и, между прочим, действиям еврейских организаций приписывается, без 
всякого основания  вздорожание предметов первой необходимости и исчезновение звонкой 
монеты, чему рассылка вышеуказанных циркуляров несомненно приводит к возбуждению 
одной части населения против другой и не может, не быть признана злонамеренным  
использованием органами власти  предоставленных им законом полномочий»[15, 13]. 

Обсуждение по этому запросу открыл известный своим антисемитизмом Г.Г. 
Замысловский. Лейтмотивом его речи было обвинение евреев в предательстве: «Когда армия 
приходит в какое-то селение, - говорил он, - первое, о чем она думает, это – как бы избавиться 
от жидов, и солдаты даже бросаются вешать этих жидов, м.б., иногда  ни в чем не повинных 
… А вы в Государственной думе  собираетесь принимать жидовский запрос» [15, 13]. 

Левые депутаты в знак протеста против такого выступления, а также безразличия 
президиума сессии Думы к этому покинули зал заседания. В конечном счете, используя 
различные манипуляции правых, этот запрос так и не был принят. Л. Андреев свою статью, 
посвященную анализу поведения Думы в связи с этими злополучными циркулярами, 
заканчивает такими пессимистичными словами: «Печально все это. Заседание 
Государственной думы 8-го марта кладет не менее мрачные тени на юное, но уже дряблое 
лицо нашего молодого правительства» [15, 24]. 

Р. Ганелин, на мой взгляд, правильно проанализировал позицию тех, кто все-таки стоял 
за положительное решение «еврейского вопроса» – это позиция С.Ю.Витте и позиция И.И. 
Толстого. Витте, в сущности, требовал, чтобы евреи хлопотали только о своих, национальных 
интересах, игнорируя интересы общероссийские. «Да и как можно было говорить о 
равноправии, - отмечает Ганелин, - когда именно в нем (а не в полноправии) сам Витте видел  
«представление существенных льгот еврейству»» [16,      27]. 

Другой взгляд на решение  «еврейского вопроса» был выражен в программной записке 
«Кружка равноправия и братства», составленной в 1907г. основателями этого Кружка И.И. 
Толстым, Д.Г. Гинцбургом, Ю.Н. Милютиным и Э.Э. Ухтомским. В этой записке говорилось: 
«Нет нужды скрывать, что из всех народностей и племен, населяющих Россию, найболее 
органиченным в правах и подвергающимся наибольшим заподозреваниям является еврейское 
племя». Требование предоставления евреям «равноправия со всеми остальными гражданами 
России во всех решительно отношениях» обосновывалось в записке тем, что каждый, «к 
какому бы племени он не принадлежал, должен пользоваться всею полнотою гражданских 
прав» [15, 28]. Все это, считал  И.И.Толстой, отвечало не только  «потребностям идеальной 
справедливости», но и «насущным интересам России как государства» [16, 118-130]. «Такое 
понимание общеполитического значения еврейского вопроса, – считает Ганелин, – 
основывалось  на том, что без его разрешения невозможно было движение страны по пути 
модернизации» [17, 28]. 

Между тем вопрос о еврейских беженцах все более набирал в обществе негативного 
восприятия. Обсуждение проблемы еврейских беженцев неоднократно выносилось даже на  
закрытые заседания правительства, где говорилось о «недопустимых в цивилизованном 
государстве насилиях и надругательствах» над евреями. Правительство потребовало от 
главного штаба русской армии «отказаться от преследования еврейской массы и огульного 
обвинения ее в измене». На подобные требования правительства,  начальник штаба Н. 
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Янушкевич, в ответ сообщал, что принятые меры «весьма слабые» (!), и он, в принципе, «не 
остановился бы перед усилением их в еще более значительной степени» [1, 308]. 

И Янушкевич не останавливался.  С его согласия начальник штаба Юго-Западного 
фронта С.С. Саввич разослал 26 июня 1915г. всем командующим армиям фронта секретную 
телеграмму, в которой говорилось: «Ввиду получения не подлежащих сомнению сведений, 
что еврейская печать и корреспонденция на еврейском языке в значительной мере 
способствует шпионству, главнокомандующий (Юго-Западным фронтом И.И. Иванов.-В.О.) 
приказал воспретить выход и распространение газет, издающихся на еврейском языке, а всю 
корреспонденцию на еврейском языке конфисковать» [14, 499]. 

Одновременно аналогичный приказ был отдан и главнокомандующим Северо-Западным 
фронтом М.В. Алексеевым. Всего, согласно этим двум приказам, было прекращено издание 7 
ежедневных газет, 1 еженедельника и 3 журналов. Выступая с думской трибуны по этому 
поводу, М. Бомаш заявил,что “всякий народ и еврей имеют право на свой язык… Это 
закрытие – это произвол, это беззаконие, это преступление лишат народ его предков. И ясно, 
что это закрытие произошло не из-за цензурных отступлений, а потому, что цензура служила 
подсобным орудием для правительства в борьбе с евреями” [14, 504]. 

Летом 1915г. правительство разрешило еврейским беженцам располагаться в трех 
губерниях средней полосы России – Воронежской, Тамбовской и Пензенской. Подобным 
решением правительство фактически отменило т.н. черту оседлости. Однако оно не решилось 
сделать это через Государственную думу, опасаясь сопротивления со стороны правых 
депутатов. 

15 августа 1915г. министр внутренних дел Н.А. Маклаков разослал по губерниях 
специальный циркуляр, в котором говорилось, что «ввиду чрезвычайных обстоятельств 
военного времени» евреи получают право поселяться в городах вне черты оседлости. По-
прежнему оставались закрытыми Петроград и Москва, а также казачьи области Войска 
Донского, Кубанского и Терского, Туркестан и Кавказский край [2, 309]. 

Психологическую картину жизни в черте оседлости помогают понять образы Тевье-
молочника, картины М. Шагала, они помогают понять не только ее материальное убожество, 
но и ее невыразимую скуку, однообразие, монотонность. Евреи штурмовали эту черту с таким 
же энтузиазмом, как когда-то парижане Бастилию…» [18, 112]. 

Официально черта оседлости была отменена, но  в тоже время, обвинения евреев в 
шпионаже, которые были поддержаны на государственном уровне, сделали свое дело – 
антисемитизм в годы войны заметно усилился. В мае 1916г. на волне возросшей дороговизны 
в Красноярске разразился погром: толпы людей грабили еврейские дома и лавки, избивали их 
владельцев. Красноярский епископ направил послание в Петроград, в котором спрашивал: 
«Чем виноваты несчастные евреи, из которых громадное большинство торговали по мелочам, 
и не имели никакой возможности повышать цены? Кто виноват в страшной дороговизне? 
Почему евреев оставили беззащитными?» [1, 310]. 

Так Российская империя подошла к февралю 1917года. Депутат IV Государственной 
думы А. Идельсон, сравнивая существующее положение с довоенным, писал, что до 
революции 1905-1907 гг. «общественного юдофобства», т.е. прямой ненависти к евреям не 
существовало, а ограничения в правах существовало, как-то машинально, почти без злобы и 
без воодушевления». И далее,  давая свою трактовку эволюции отношения к евреям: 
«Бюрократия тогда в одобрение со стороны общественного мнения не нуждалась, – пишет  он, 
– так  как вообще с ним не считалась. Интеллигентского антисемитизма вовсе не было, и быть 
юдофилом считалось признаком хорошего тона для всякого либерала. Все это изменилось и 
введением «конституций». Как бы ни было незначительно влияние общественного мнения в 
последние годы, с ним так или иначе приходилось считаться, его нужно было обрабатывать. И 
так как преследование евреев стало главным пунктом политической программы российской 
реакции, бюрократии приходилось тратить много труда, чтобы создать соответствующее 
настроение в обществе. И было бы опрометчиво теперь думать, что вся эта огромная работа 
пропала даром. Особенно большой отклик черносотенная пропаганда нашла тогда, когда она 
перешла с обыкновенных, мирных тем на более острые военные темы. Россия очутилась 
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перед таким подъемом антисемитской волны в массах, что даже либеральные элементы не 
считали для себя возможным бороться против еврейских наветов. Все это, мол, относится к 
войне, а к явлениям войны нужно относиться  бережно, хотя бы речь шла о благополучии и 
добром имени целого народа. Волна антисемитизма продолжала подниматься, и достигла 
наивысшей своей точки как раз накануне революции» [15, 29]. Думается, Идельсон правильно 
уловил тенденции отношения к евреям в этот межреволюционный период. Разгул 
антисемитизма в годы войны явился вполне закономерным итогом развития политики 
царизма в еврейском вопросе, начиная с 80-х гг. XIX в. События, касающиеся этого вопроса, 
происшедшие в период Первой мировой войны, «стали, – как отмечает Д.А. Эльяшевич, – 
высшей точкой развития того феномена русской общественно-политической жизни конца XIX 
– начала XX вв., который С.М. Дубнов метко назвал «фурор юдофобикус» [5, 484]. 

Нарастание давления в этот период на российских евреев можно объяснить еще и 
несовместимостью русского самодержавия, с его внеэкономическими рычагами управления 
обществом и еврейства как носителя буржуазно-демократического устройства мира с его 
либеральными ценностями. Оно именно поэтому боялось предоставлять еврейству равные 
права с другими в черте оседлости и не выпускать на просторы Российской империи. 
Интересную мысль в этом плане высказал А. Меликов. Он пишет: «Либеральное ханжество 
велит нам не замечать национальностей, то есть не замечать реально существующего 
соперничества народов и культур, предоставляя ему катиться без участия наиболее 
образованных и морально устойчивых слоев общества ...» [19]. 

Общее нарастание политики государственного антисемитизма после революции 1905-
1907 гг., вплоть до Февраля 1917 г., неизбежно приводило к усилению протестных настроений 
среди евреев, что, в свою очередь, вызывало новый всплеск юдофобских шагов со стороны 
властей. С.М. Дубнов писал по этому поводу в годы войны: «Часто думаешь: откуда это 
безумие юдофобии в такой момент? Психологически это объяснимо. Палач по-своему боится 
своей жертвы. Юдофобам, тиранившим евреев тридцать лет, совесть подсказывает, что евреи 
должны мстить своим гонителям, и это должное превращается в умах палачей в сущее» [14, 
485].  

Так российское еврейство подошло к февралю 1917 года.                  
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ПІЗНЬОПРОТЕСТАНТСЬКІ КОНФЕСІЇ У ВИБОРЧІЙ КАМПАНІЇ 2004 Р. 

 
Складні перипетії Президентських виборів виявилися доволі значним іспитом для 

християнських конфесій України. Безпрецедентна активність різноманітних релігійних 
організацій в подіях Помаранчевої революції, а також, відчутна їх поляризація, яскраво 
продемонстрували тісну взаємопов’язаність релігії та політики на вітчизняному просторі. Не 
залишилися осторонь суспільно-політичних баталій й пізньопротестантські конфесії, а саме: 
баптисти, п’ятидесятники та адвентисти сьомого дня. 

Попри свіжість подій, релігійний чинник Помаранчевої революції вже встиг стати 
предметом прискіпливої уваги чималої кількості дослідників. Серед них, провідні вітчизняні 
релігієзнавці та експерти в царині державно-церковних взаємин А. Колодний, Л. Филипович, 
С. Здіорук, Ю. Решетніков. Активно обговорюється тема в духовних закладах освіти та 
релігійній періодиці. Однак, сконцентрованість досліджень здебільшого на проблемах 
українського православ’я та католицизму в контексті виборів Глави держави у 2004 р. лишає 
поза увагою інші релігійні конфесії, в тому числі й пізньопротестантські. Відтак, дана стаття 
присвячена вивченню  позиційних особливостей вітчизняних конфесій пізнього 
протестантизму в Помаранчевій революції та передумов їх формування. 

В епоху атеїзації пізньопротестантським течіям з боку радянської системи була нав'язана 
парадигма повної відстороненості Церкви від суспільного життя. Особливо це стосується 
п’ятидесятників, що в післявоєнний період так і не отримали легального статусу в СРСР. 
Специфіка державно-церковних відносин викликала загалом насторожене відношення до 
держави з боку євангельських християн баптистів та адвентистів сьомого дня, попри 
формальну легальність їх існування. Для радянської держави вони завжди були носіями 
опозиційних поглядів та цінностей.  

Зрештою, аполітичні підходи були обґрунтовані теологічно, орієнтуючи віруючих на 
потойбічне життя, так як ”християни не від світу цього”, що супроводжувалися засторогою 
„не любити світу ні того, що в світі”. Як результат, наявність суспільної самоізоляція 
християн, що іноді переростала в соціальний фаталізм, який був характерний для кожної з 
пізньопротестантських течій й особливо загострювався нелегальними п’ятидесятниками й 
есхатологічно налаштованими адвентистами. Все ж, на відміну від Свідків Єгови, носії 
вищезгаданих течій, за рідким виключенням, виявляли активність  в голосуванні, хоча воно 
розглядалося як формальне виконання громадського обов’язку. Як вважає дослідник 
проблеми Ю. Решетніков, така позиція стала наслідком не лише богословських ідей, а й 
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„загальноформальним характером виборів у радянські часи та пізніше пов’язаною ідеєю про 
те, що від волевиявлення окремого громадянина нічого не залежить, а результат наперед 
визначений” [1, 582]. 

За такої моделі, єдине, що вважалося можливим – це молитися про те, щоб Господь 
вирішив усе за своїм планом. Цей духовний засіб впливу віруючих на суспільно-політичні 
процеси й зараз вважається найефективнішим, так як безпосередньо виходить з Євангелії 
(наприклад, Перше Післання до Тимофія 2 розділ 1-4 вірші) [2]. 

В кінці 80-х – на початку 90-х рр., серед більшої частини баптистів та п’ятидесятників, 
помітне значне зростання політичної активності, пов’язане не лише з організаційним 
оформленням рухів на українських теренах та переорієнтацією їх на мирську проблематику, а 
й закладенням нових богословських підвалин в церковно-державні відносини. Адептами 
баптизму та п’ятидесятництва, було визнано, що справжній християнин може поєднувати 
релігійний інтерес із суспільним, вбачаючи в цьому виконання Божих заповітів: „...бути у 
Христі не означає бездіяльність, а навпаки – активне, пульсуюче, функціонуюче життя... ” [3, 
28]. 

Саме за такою логікою відбувається поступова еволюція політичної свідомості 
віруючих. Якщо в кінці 80-х рр. суспільно-політичне життя пізніх протестантів обмежувалося 
лише гуманістичними та миротворчими ініціативами, то з середини 90-х рр. розпочинається 
новий етап політичної активності баптистів та п’ятидесятників, основними репрезентами яких  
на вітчизняних теренах стали Всеукраїнський Союз об’єднань євангельських християн 
баптистів (ВСОЄХБ) та Всеукраїнський союз церков християн віри євангельської (ВСЦХВЄ). 
В цей період спостерігається відхід значної кількості вірних цих напрямків від 
космополітичних позицій та формування, особливо в західних областях держави, 
національних підходів. Крім вищезгаданого, прискорювало трансформацію суспільно-
політичних поглядів утвердження протестантського руху загалом, погіршення економічного 
стану, а також деякі труднощі діяльності громад в окремих регіонах. На п’ятидесятників 
певний вплив справили зростаючі харизматичні церкви, які вітали політичну активність 
віруючих. 

Значно повільніше активізували свою суспільно-політичну діяльність адвентисти 
сьомого дня та окремі відгалуження п’ятидесятництва, насамперед, Об’єднана Церква 
християн віри євангельської. На відміну від баптизму й особливо п’ятидесятництва, Церква 
АСД має єдиний світовий центр, що визначає богословські та суспільні орієнтири 
національних об’єднань. Тому в початковий період своєї діяльності церква будувала свої 
стосунки з державою виходячи з рекомендації вісниці О. Уайт, що „Бог провів кордон між 
світом та общиною” [4, 48]. В 1985 р. на 54-му з’їзді Всесвітньої церкви АСД було прийняте 
рішення про „громадський нейтралізм”, яке вимагало відмови від політичної діяльності. 
Відтак, перегляд позицій стосовно відносин з державою можна віднести на кінець 90-х рр., 
причому, це в першу чергу відноситься до республік колишнього СРСР, в тому числі й 
України. 

Для того, щоб здійснити поворот до соціуму, сформувати нові громадські ціннісні 
орієнтири у віруючих, Церква АСД почала друкувати у своїх виданнях статті з національних 
питань, правосвідомості, соціальної політики, де віруючим рекомендувалося визнавати 
державні закони, брати участь у громадському житті. За деякий час українськими 
адвентистами була вироблена ґрунтовна концепція взаємовідносин церкви та держави, однією 
з особливостей якої є її соціальний характер та виключення зі сфери співробітництва 
політичної сфери. На думку адвентистів „справжня місія церкви не має нічого спільного з 
політикою, усуненням певних режимів і революціями, а завжди була зорієнтована на людину, 
захист її прав та гідності” [5, 227]. Як наслідок, адвентистський чинник виявився значно 
слабшим у площині суспільно-політичної діяльності на відміну від баптистського та 
п’ятидесятницького, проте досить потужним у філантропічній діяльності. 

Специфічною виявилася позиція ще донедавна незареєстрованої Об’єднаної Церкви 
християн віри євангельської (ОЦХВЄ). Не маючи серйозних догматичних відмінностей з 
легалізованим Союзом п’ятидесятників значна частина віруючих відмовилася долучатися до 
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нього через особливості ставлення до держаних інститутів. Згодом носії цієї позиції дали 
пояснення таким діям наступним чином: „Свобода, що прийшла, відкрила для руху ХВЄ 
глибоке внутрішнє протиріччя, що виявилося у психології віруючих як спадок, який вони 
винесли з трагічного минулого... Тому частина громад вирішила навіть при демократичному 
законодавстві залишитися незареєстрованими” [6, 432]. Нелегальний статус мінімізував будь-
яку суспільно-політичну діяльність ОЦХВЄ в 90-ті рр. 

У другій половині 90-х рр. посилилися трансформаційні тенденції у лавах 
незареєстрованих. Реальне виконання Закону про свободу совісті та релігійні організації в 
Україні, неможливість провадити власну повноцінну діяльність, а також певна ротація 
керівної ланки ОЦХВЄ стали основними передумовами реєстрації цієї течії п’ятидесятництва. 
Легалізація Об’єднаної Церкви дала поштовх до подальшої трансформації поглядів стосовно 
політики, про що свідчить не лише постійна політична рубрика в офіційному виданні 
об’єднання – газеті „Світло воскресіння”, а й утвердженням активної громадянської позиції 
віруючих [7, 6].  

Вищевикладені особливості формування підходів до суспільно-політичної сфери 
основними пізньопротестантськими течіями в незалежній Україні багато в чому визначили 
позицію кожної з них у Помаранчевій революції. Звісно, під час подій, безпосередньо 
пов’язаних з перебігом президентської кампанії, люди займали певну позицію скоріше 
стихійно, керуючись особистими емоціями і ставленням до тих чи інших дій влади, 
особливостями передвиборних перегонів, висловлювань кандидатів, їх особистостей, однак 
модель поведінки, що її застосували пізньопротестантські центри так чи інакше стала 
підсумком еволюції їх суспільно-політичної активності. Можна допустити, що частина 
релігійних осередків могла вести себе ситуативно. В такому разі важливими будуть вихідні 
позиції того чи іншого конфесійного центру. 

Участь п’ятидесятників в останній передвиборчій кампанії почалося не зі звиклих до 
цього закликів до молитви за майбутні вибори, а з членства в Нараді представників 
християнських церков України, що була утворена як представницький міжконфесійний 
консультативно-дорадчий орган 2 грудня 2003 р. Хоча основною метою виникнення цієї 
релігійної структури стало поширення в Україні засад християнства та релігійної свободи, а 
також вдосконаленню чинного законодавства з питань релігії та моралі, їй судилося стати 
Коаліцією християнських церков, що виявилася значно дієвішою ніж Всеукраїнська Рада 
церков та релігійних організацій у виборчому процесі 2004 р. [8]. Саме п’ятидесятники в особі 
свого репрезента Церкви християн віри євангельської України стали найбільш послідовними 
прихильниками лінії             Наради представників християнських Церков з вітчизняної 
пізньопротестантської мережі. 

Конкретним документам виробленими разом з представниками Наради стосовно виборів 
Глави держави передував Лист-звернення Правління та Комітету Церкви ХВЄ до служителів 
та громад християн віри євангельської, датований 15 вересня 2004 р., де вказується, що 
віруючі „не можуть бути осторонь тих подій, які є дуже важливими для майбутнього нашого 
краю”. Нижче вже вкотре підкреслено особливу природу Церкви, яка „перебуваючи серед 
світу, живучи його проблемами та болями, разом з тим є „не від світу цього” залишаючись 
Тілом Христовим”. Тому робиться висновок, що „віруючим треба прислухатися до Слова 
Божого й до власного сумління та зробити мудрий й важливий вибір”. Для цього вперше 
закликано не просто молитися за виборчий процес, а „посилити молитви за народ, щоб 
Господь подав йому дух доброго розуму у виборі майбутнього Глави держави” [9].     

Схожі думки висловленні у Зверненні Об’єднаної Церкви ХВЄ до віруючих, де зокрема 
вказується, що „новим президентом стане той, кого визначить Господь, і все ж народ Божий 
повинен розуміти, що потрібно йти на виборчі дільниці, за когось віддати свій голос, 
виконати громадянський обов’язок” [7]. 

Варто зазначити, що пік активності в діяльності Наради християнських церков, до якої 
долучилися п’ятидесятники, припав на другу половину листопада – початок грудня 2004 р. За 
думкою фахівців, правова норма про невтручання Церкви  в політику її членами була 
фактично витримана. Вони не давали благословення жодному з кандидатів на пост Глави 
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держави, не займалися агітаційною пропагандою на підтримку ні В. Януковича, ні В. Ющенка 
[10, 47]. 

Першим документом в умовах виборчої кампанії, продукованим членами Наради стало 
“Звернення керівників християнських церков України до співгромадян напередодні другого 
туру виборів президента України” за тиждень до 21 листопада. Єдиним, хто підписав 
Звернення з боку пізньопротестантських лідерів став Єпископ Церкви християн віри 
євангельської Михайло Паночко. Фактично, цим документом п’ятидесятники, разом з іншими 
підписантами (представниками Української Православної Церкви Київського Патріархату, 
Української Греко-Католицької Церкви, Римо-Католицької Церкви в Україні, Української 
Християнської Євангельської Церкви), ідеологічно протиставили себе політиці однозначних 
церковних орієнтацій. Формально нейтральний та об’єктивний заклик не фальшувати вибори, 
за конкретних політико-електоральних обставин ставав декларацією та актом відвертого 
опозиціювання. Прослідковується в документі чіткість та категоричність, що проявляється, 
наприклад, у кваліфікуванні великого гріха перед Богом, „який не залишиться без належного 
покарання”, того факту, що „деякі політики, наділені владою, використовують своє  
призначення задля збільшення зла та несправедливості”. Крім політиків, звернення 
направлене до всіх учасників виборчого процесу (в тому числі до ЗМІ та правоохоронних 
органів). Завершується документ переконанням, що лише „справедливо обраний Президент 
матиме моральне право виступати від імені народу України” [11, 3]. 

На характер наступних документів створених Нарадою християнських церков України 
вплинули реальні події відразу після другого туру виборів. Так, 29 листопада, в найбільш 
драматичний період розгортання подій,  з’являється “Відкритий лист до чинного Президента 
України пана Леоніда Кучми”. В ньому представники української церковної еліти вже не 
просто прохають чи наставляють політичних керманичів нації, а й стверджують, що 
Президенту необхідно „скласти іспит сумління”, а також „правильно відчитати „ознаки часу” 
й усвідомити, як конкретно має проявитися” його особистий обов’язок перед Богом, 
пам’ятаючи, що „з Богом не можна жартувати” [12, 1].  

Важливо зазначити, що до п’яти церковних лідерів, чиї підписи стоять на попередньо 
згаданому документі, долучився також голова Всеукраїнського Союзу об’єднань ЄХБ 
Григорій Комендант. За думкою дослідників, цей крок глави найчисельнішої та 
найвпливовішої протестантської конфесії України „виглядає досить логічним та 
обґрунтованим, беручи до уваги традиційну і всім добре відому про українську ідентичність 
та орієнтованість як самого лідера, так і релігійної структури, яку він репрезентує” [13]. З 
іншого боку, деяка запізнілість у діях лідерів ВСОЄХБ в рамках Наради християнських 
церков України може бути розцінена як ситуативна позиція, що корегувалася політично-
електоральними обставинами. 

В будь-якому разі, 10 грудня з’явився лист очільників Наради до Судової палати у 
цивільних справах Верховного суду України під яким стояли підписи двох лідерів 
пізньопротестантських об’єднань. У документі предстоятелі християнських церков не 
приховують задоволення від прийнятого рішення, що стало доказом того, що „що й людський 
суд може бути близьким до справедливості Божої” [14, 1]. 

В перші дні розгортання подій на Майдані Незалежності у Києві і регіонах України, 
п’ятидесятники та баптисти стали їх безпосередніми учасниками. Було призупинено навчання 
у деяких духовних закладах освіти, не лише для молитви, а й  конкретних справ заради 
Майдану. Особливе захоплення тим, що відбувається виразили лідери християн віри 
євангельської говорячи не лише про чемність та толерантність під час масових заходів, а й 
стверджуючи, що „люди на Майдані були праобразом людей, які будуть жити у 
Тисячолітньому царстві, де царюватиме Господь” [15, 4]. Предстоятелі п’ятидесятництва 
зауважили глибокий духовний підтекст подій, що відбувалися, вважаючи, що “щось подібне 
до Помаранчевої революції повинно відбутися у наших церквах” [16, 18]. Представники 
Об’єднаної Церкви християн віри євангельської схвально зреагували на кінцевий результат 
виборчої кампанії, відзначивши надзвичайну роль більшості християнських конфесій, які 
постами і молитвами стояли за Україну [17, 12]. 
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Дещо стриманішими були оцінки керівників ВСОЄХБ, що акцентували свою увагу, 
перш за все, на єдності, яка була доведена Майданом, а одним з його головних результатів 
стало визначення того, що „жодна конфесія не має права на якусь особливість або 
державність, не має бути обов’язковою або домінантною” [18, 36]. В цілому було виказане 
задоволення підсумком подій та підкреслено сучасну роль Церкви, яка може забезпечити 
величезний обсяг соціальної роботи, що було доведено під час Помаранчевої революції. 

Специфічною щодо п’ятидесятництва та баптизму, але закономірною стосовно свого 
суспільно-політичного розвитку в минулому десятилітті стала позиція Церкви адвентистів 
сьомого дня. За думкою А. Колодного, АСД „виявили абсолютну відстороненість від подій 
Майдану”, вирішивши у такий спосіб „відмежуватися від проблем суспільного життя і, 
зрештою, за різних кінцевих наслідків протистояння одержати свій відповідний позитив” [19, 
42]. За визначенням президента Українського уніону Церкви АСД Володимира Крупського 
під час виборчої кампанії „ми мали свою позицію”. Вона не була абсолютно бездіяльною, так 
як віруючі не можуть бути пасивними до несправедливості. [20, 46]. Однак, як лідери так і 
рядові члени цього пізньопротестантського напрямку вирішили обмежитися молитвами, 
повторюючи вкотре, що Церква не має нічого спільного з політикою. Звідси стає зрозумілою 
поведінка Церкви АСД, що проявилася у відсутності підписів під будь-якими документами, 
продукованими  духовними організаціями під час доленосних подій, а також у мінімальній 
участі окремих вірних цієї течії на майданах держави. Підсумки президентської кампанії на 
думку адвентистів, це „вибір зроблений не тільки людьми, а й вибір, який зроблений Богом” 
[20, 48]. Загалом, АСД продемонстрували вірність своїм підходам до суспільно-політичного 
життя держави, що були вироблені в останні роки. 

Отже, підбиваючи підсумок участі пізньопротестантських конфесій в Помаранчевій 
революції хотілося зауважити, що їх позиція багато в чому увібрала в себе результати 
розвитку суспільно-політичних концепцій в роки незалежності України. З іншого боку, події 
виборчої кампанії 2004 р. значно динамізували трансформації у ставленні віруючих (особливо 
п’ятидесятників) до політичної сфери життя. Зрозуміло, що нові поствиборні реалії, можуть 
помітно відкорегувати суспільно-політичні позиції пізніх протестантів, підкресливши їх роль 
в палітрі християнських конфесій України. 
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В.И. ВОЛОВИК 

 
РОДИНА И ОТЕЧЕСТВО: К ВОПРОСУ О СООТНОШЕНИИ ПОНЯТИЙ 

 
Большинство современных справочных изданий склонны отождествлять понятия 

«родина» и «отечество», «любовь к родине» и «любовь к отчеству»1. За ними послушно 
следуют и многие исследователи-гуманитарии. 

Однако, думается, что это не совсем правильно, поскольку родина – это страна, в 
которой человек родился, провел значительную часть своей жизни, в которой проживает его 
народ, отличающийся особенностями культуры, духовных ценностей, языка, быта, нравов и 
обычаев, с которой он ощущает прочную эмоциональную связь, даже находясь от нее вдали. 
Отечество же, помимо родины, охватывает еще и государственный строй со сложившейся 
системой государственной власти. Таким образом, понятие «отечество» шире понятия 
«родина». 

У каждого человека есть родина, которую он, будучи нормальным человеком, не может 
не любить. Эта любовь, которая обозначается понятием «патриотизм», имманентно присуще 
людям. Ведь известно, что даже совершивший предательство, по той или иной причине 
покинувший свою родину тоскует по ней. И эта тоска, обозначаемая понятием «ностальгия» 
сродни тяжелой болезни. Что же касается отечества, то здесь дело обстоит несколько иначе. 
Существующий государственный строй, сформированный политическими субъектами, чьи 
интересы совпадают с потребностями определенных классов, наций и других, более мелких 
социальных групп, способствуя удовлетворению присущих им потребностей, тем самым 
способствует формированию для них отечества. И, видимо, не случайно в «Толковом словаре 
живого Великорусского языка» В. Даля понятие «отечество» означает «состояние отца, 
бытность отцом, родительство»2, то есть предполагает, кроме участия в рождении, появлении 
на свет ребенка, определенную заботу о нем. Если же этого нет, то и об отечестве, 
следовательно, также нечего говорить: оно попросту отсутствует, как отсутствует и любовь к 
отечеству. 

При этом отсутствие любви к отечеству не означает одновременно и отсутствия любви к 
родине. Человек может оставаться патриотом и при том условии, что он не имеет отечества. 
Только при этом его отношение к существующей системе государственного устройства, 
системе государственной власти, его политическое сознание, политический настрой будут, 
само собой понятно, негативными. 

Заметив это, попробуем разобраться с отечеством для народа Украины. 
Статья 5 Конституции Украины провозглашает: «Носителем суверенитета и 

единственным источником власти в Украине есть народ. Народ осуществляет власть 
непосредственно и через органы государственной власти и органы местного самоуправления. 

Право определять и изменять конституционный строй в Украине принадлежит 
исключительно народу и не может быть узурпировано государством, его органами или 
должностными лицами. 

Никто не может узурпировать государственную власть3. 
- Мой народ! Народ Украины! – неоднократно повторяет наш Президент. 
Да и среди множества политических партий, действующих в нашей стране, не найти 

хотя бы одной, которая бы не обращалась, опять-таки, к народу, клянясь ему в любви и 
верности, провозглашая заботу о народе своей важнейшей задачей. 
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И все же, как это ни странно может показаться на первый взгляд, настойчиво 
напрашиваются вопросы: что же такое народ? каково содержание данного понятия? кто 
может идентифицировать себя с феноменом, обозначаемым понятием «народ»?  

Дело в том, что это понятие неоднозначно. Им, во-первых, обозначаются различные 
формы таких этнических или этносоциальных общностей, как племя, народность, нация. 
Правда, при этом не всегда указанные понятия рассматриваются в качестве синонимов 
понятия «народ». В частности, последнее, как замечает Э.Д. Смит, в этнических концепциях 
нации, широко представленных в западных моделях, несколько отличается от понятия 
«нация». Авторы этих концепций трактуют народ «как политическую общность, которая 
подчиняется одним законам и институциям. В этнической модели народ, даже тогда, когда его 
на самом деле и не мобилизовали для политических действий, все-таки составляет объект 
националистических надежд и риторический суд последней инстанции. Предводители могут 
оправдать свои действия и объединить отдельные группы и классы, только ссылаясь на «волю 
народа», и вследствие этого этническая концепция... становится более «межклассовой» и 
«популистской» по тону, даже когда интеллигенция не имеет большого намерения выводить 
массы на политическую арену. Таким образом, в этнической концепции мобилизация народа 
играет важную, если не реальную, то моральную и риторическую роль»4. Как видим, в данном 
случае понятие «народ» обозначает лишь политическую общность, нередко иллюзорную, 
формируемую посредством пропагандистского воздействия на сознание людей, 
манипулирования общественным сознанием, разрушения складывающихся в нем образов, 
реально существующих в структуре социального организма таких элементов как классы и 
другие социальные группы с их объективно существующими потребностями и интересами. 

Помимо употребления в узком этносоциальном смысле, понятие «народ» употребляется 
и в более широком смысле, когда им обозначается все население какой-либо страны – 
украинский, русский, американский, польский, французский, итальянский народ. 

Как первое, так и второе значение понятия «народ» характеризуют социальный организм 
со стороны явления, фиксируя, что в рамках его сложилась определенная социальная, 
политическая общность. При этом остаются в тени сущностная сторона социального 
организма, тот внутренний механизм, который обеспечивает его саморазвитие. Эта сторона 
находит свое отражение в третьем значении понятия «народ», которое обозначает социальную 
общность, включающую на разных этапах истории те классы, социальные слои и группы, чьи 
интересы совпадают с потребностями поступательного развития социального организма. 

И, по логике вещей, именно они, эти классы, социальные слои и группы, в первую 
очередь формируют собой носителя суверенитета и призваны служить источником власти 
любого общества, в том числе и украинского. 

С другой стороны, именно их интересы в первую очередь должна представлять и 
защищать государственная власть, обеспечивая, таким образом, формирование для них 
отечества. 

Кто же, исходя из сказанного, имеет право идентифицировать себя с народом Украины в 
этом, последнем значении данного понятия? Прежде всего это промышленные и 
сельскохозяйственные рабочие, работники, занятые в сфере экономики, для которых 
заработная плата – основной, а то и единственный доход. Именно они, в первую очередь, 
заинтересованы в быстром обновлении и развитии материального производства нашей 
страны, совершенствовании производительных и иных общественных отношений, поскольку 
именно с такого рода переменами связан рост благосостояния их самих, членов их семей, 
близких. Сюда же относится готовая вступить в самостоятельную жизнь молодежь. От 
развития экономики зависит размер бюджетных средств, которые государство сможет 
выделить на образование молодежи, спорт, культуру, а также дополнительные рабочие места, 
которые потребуются для трудоустройства юношей и девушек, оканчивающих школы, вузы, 
профтехучилища. К ним примыкают пенсионеры, благосостояние, медицинское 
обслуживание которых также напрямую связано с поступательными переменами в жизни 
общества, дальнейшим развитием его экономики, социальной сферы. К ним тяготеют 
предприниматели, бизнесмены, чей бизнес основывается на производстве материальных благ, 
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способствует росту внутреннего валового продукта (ВВП), те, кто стремится жить честным 
трудом, соблюдая законы государства. 

Очевидно, что указанные социальные группы составляют подавляюще большинство 
сограждан Украины, образуя, таким образом, социальную общность, обозначаемую понятием 
«народ». Теперь попробуем выяснить, действительно ли эти социальные группы, а 
следовательно и народ служат у нас источником государственной власти. 

Сознавая, что данная задача далеко не простая, мы возьмем на себя смелость 
утверждать, что она все же разрешима, поскольку существуют объективные показатели, 
критерии, наличие которых поможет нам установить либо наличие данного обстоятельства, 
обязательность которого декларируется той же статьей 5 основного закона нашего 
государства, либо его отсутствие. Такими критериями, как нам представляется, могут 
служить, во-первых, наличие пропорционального представительства вышеназванных 
социальных групп в соответствующих структурах как законодательной, так и исполнительной 
власти, а во-вторых, такая работа этих структур, которая получала бы одобрение тех же 
социальных групп, свидетельствуя тем самым о том, что у них есть не только Родина, но и 
отечество. 

Что касается первого критерия, то факты красноречиво свидетельствуют о том, что он 
практически отсутствует. Ведь как в Верховной Раде, так и в правительстве Украины 
отсутствуют и промышленные, и сельскохозяйственные рабочие, нет там пропорционального 
представительства и других социальных групп, формирующих наш народ. Та же картина 
наблюдается на областном, городском и районной уровнях. Думается, что именно поэтому в 
последние годы у нас не принято анализировать качественный состав депутатов, лишая, таким 
образом, народ Украины возможности контролировать соблюдение 5 статьи Конституции. 

Возможно, теперь, когда выборы в Верховную Раду и местные советы будут 
проводиться по партийным спискам, положение дел как-то изменится и представители 
народа, то есть социальные группы и слои, образующие большинство наших сограждан, будут 
лучше представлены в органах государственной власти? Однако изучение положения дел 
говорит о том, что надеяться на это оснований нет. 

В самом деле. По данным социологических исследований политической культуры 
граждан Украины, которые в конце 2004 года провела группа отечественных исследователей, 
лишь 17,5% опрошенных интересовались политикой, считали необходимым ее понимать и 
анализировать. Среди взрослого населения этот показатель был еще ниже – 16,2%, среди 
молодежи – 20,4%. Лишь 20,4% респондентов были склонны включаться в работу тех или 
иных политических объединений, общественных или молодежных организаций, в том числе 
взрослых – 19,1% и молодежи – 23,3%. В то же время подавляющее большинство 
опрошенных – 76,9% либо не желали участвовать в этой работе, либо сомневались в 
необходимости этого, в том числе у взрослых респондентов этот процент был значительно 
выше и составил 80,9%, а у молодежи – 76,7%5. 

Аналогичное положение, свидетельствующее о низкой политической активности и 
организованности большинства наших сограждан, а следовательно и большинства народа, 
наблюдается и в регионах. К примеру, на начало избирательной кампании по выборам 
народных депутатов, депутатов местных советов в 2005 году только 7% электората 
Запорожской области имели партийную принадлежность, а с ней и какую-то возможность 
быть выдвинутыми кандидатами в депутаты того или иного уровня. Примерно такое же 
положение и в других областях Украины. 

Теперь обратимся ко второму критерию. Как свидетельствуют данные тех же 
социологических исследований, только 19,6% респондентов считают, что обычному человеку 
(то есть абсолютному большинству нашего народа) можно надеяться на помощь со стороны 
представителей власти в решении каких-либо проблем. Среди взрослых так считали лишь 
17,8%, а среди молодежи – 23,7%. В то же время 70,4% опрошенных в своих ответах заявили 
о том, что обычному человеку либо не стоит надеяться на помощь со стороны представителей 
власти в решении каких-либо проблем, либо сомневались в этом. Среди взрослых этот 
показатель составил 82,2%, а среди молодежи – 76,3%. ¾ опрошенных считают, что все, кто 
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проходит во власть, заботятся лишь о том, чтобы набить собственные карманы. Такое мнение 
высказали 85,1% взрослых и 79,7% молодежи6. 

Такие негативные оценки государственной властью дают основание сделать вывод о 
том, что большинство народа Украины сегодня не имеют своего отечества. Думается, что 
причиной этого служит практически безраздельное господство частной собственности, все 
более набирающей силу после развала СССР и провозглашения независимости Украины. Как 
это ни печально, но неоспоримым фактом является то, что начало нового тысячелетия наша 
молодая страна встретила невиданным ростом безработицы, которая к 2003 году с учетом 
скрытой безработицы достигла 40%. Миллионы наших сограждан скитаются по миру в 
поисках хоть какого-нибудь заработка. 80% населения страны, опять-таки большинство 
народа, проживают за чертой бедности7. 

Конечно, не все могут разделить сделанный нами вывод относительно отечества для 
украинского народа. В соответствии с данными социологических исследований конца 2004 
года, на которые мы уже ссылались, 19,6% опрошенных все же выразили несогласие с тем, 
что обычному человеку в нашей стране не следует надеяться на помощь со стороны 
представителей власти в решении каких-либо проблем. Среди взрослого населения этот 
процент, правда, составил 17,8%, а среди молодежи 23,7%. 16,3% респондентов не 
согласились с тем, что все, кто приходит к власти, заботятся о том, чтобы набить собственные 
карманы, в том числе 14,6% взрослых и 20,3% молодежи8. Эти респонденты представляют тех 
из наших сограждан, которым государственная власть наверняка создала комфортные 
условия, которые чувствуют себя благополучно, достаточно обеспечены, а посему 
испытывают благодарность к власти. Они имеют не только Родину, но и отечество. 

Они, так сказать, «стопроцентные патриоты», поскольку объективно готовы защищать 
не только родину, но и существующий государственный строй, свое отечество. Такого рода 
«стопроцентные патриоты» и примерно в таком же малом количестве есть сегодня и в других 
странах, которые образовались на территории бывшего Советского Союза после его развала. 
Естественно, есть там и сограждане этих стран, так сказать, с «урезанным патриотизмом». 
Родина у них есть и они ее готовы защищать, а вот что касается отечества, то здесь та же 
проблема: как защищать то, чего у людей нет? 

Думая над этой, прямо скажем, сложнейшей проблемой, обществоведы предлагают 
различные варианты ее решения. Свои варианты, в частности, предлагает В.В. Помогаев, 
доктор исторических наук из Тамбовского университета нашего северо-восточного соседа – 
России, который в своей статье пишет: 

«Таким образом, альтернатива проста. Вариант первый: по-прежнему идти на поводу у 
«электората» - части общества, с низкой конкурентоспособностью, не способной 
самостоятельно удовлетворять свои потребности, ориентированной жить на подачки 
государства, которое взамен требует лояльности по схеме советского патриотизма. Прежние 
методы приведут к прежним результатам: равенству в нищете под лозунгом социальной 
справедливости, унизительной зависимости от чиновников – и очередной возможности 
убедиться, какова цена вынужденной лояльности. 

Второй вариант: переориентироваться на людей успешных, обладающих высокой 
социальной конкурентоспособностью. Их меньшинство, но именно они развивают науку, 
культуру, экономику, потребляют современные товары, услуги, создают новые рабочие места. 
Они определяют уровень цивилизованности общества. Таких граждан не нужно учить 
патриотизму, это «естественные патриоты» государственной системы, которая помогает, или 
хотя бы не мешает, самореализоваться, чувствовать себя людьми, жить как люди. В других 
странах ориентация на активную часть населения дала результаты – в виде «экономического 
чуда», «благосостояния для всех...»9. 

Читая эти строки, невольно вспоминается народная мудрость: «Сытый голодному не 
товарищ». Исходя из точки зрения автора цитируемой статьи, государство должно молиться 
на сытых, тех, кому удалось схватить за хвост птицу счастья, восторгаясь их «естественным 
патриотизмом». Их в современной Украине менее 20%. А как же быть с остальными 80%, то 
есть подавляющим большинством нашего народа? Ведь государство призвано выражать 
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интересы всего общества, значит и их. Где гарантия того, что, почувствовав нейтральность 
государства к своей набирающей силу активности, расковавшись, «естественные патриоты» 
не попытаются превратить своих сограждан с «урезанным патриотизмом» в зависимых от них 
крепостных или тех же рабов, если не де-юре, то де-факто? Тем более, что и в 
законодательной, и в исполнительной, и в судебных ветвях власти те 80%, если и 
представлены, то лишь символически. К примеру, среди народных депутатов, избранных в 
парламент Украины в 2002  году не было ни одного рядового рабочего, учащегося либо 
студента и лишь 2 пенсионера10. Осталось сделать совсем немного, чтобы «естественные 
патриоты» могли с полным основанием сказать: «Государство – это мы». Но ведь это уже 
было в истории человечества, которое осознало необходимость искать новые, более 
прогрессивные формы государственного устройства, встав на путь демократии. 

Говоря о Западной демократии в советский период нашей истории, обществоведы, как 
правило, связывали ее с капитализмом, с частной собственностью. И это была правда. Однако 
не вся правда. Частная собственность, безусловно, занимает главенствующие позиции во всех 
развитых странах Запада. Однако, кроме нее, для экономики их характерно наличие солидной 
доли государственной, коммунальной, коллективной форм собственности. Обеспечение 
оптимального сочетания их, гармонизации их посредством разумно проводимой 
экономической политики пребывающего в развитии государства как раз и послужило 
важнейшим фактором, способствовавшим «экономическому чуду» в тех странах, на которые 
ссылается В.В. Помогаев. Именно это способствовало тому, что их сограждане, не 
являющиеся владельцами частной собственности, из классов, социальных слоев и групп, чьи 
интересы совпадали с потребностями поступательного развития общества, то есть 
большинство народа, обретают отечество, становясь не меньшими патриотами, нежели те же 
«естественные патриоты» из числа собственников на орудия и средства производства. 

Возникает вопрос: возможно ли повторение этого в условиях переживающей 
трансформацию Украины? Думается, да. Но для этого необходимы новаторские шаги в 
развитии сложившегося у нас государственного устройства, государственной власти. Исходя 
из достигнутого страной уровня экономического развития, ее базиса, они, естественно, 
вначале должны быть как следует проработаны теоретически, а затем, получив одобрение 
народа с помощью узаконенных в обществе форм, осуществлены практически. Именно 
подход к государственному строительству, а не яростная борьба за власть любыми 
средствами, любой ценой должен отличать блоки партии, которые не только на словах, а и на 
деле заботятся о подлинном прогрессе нашего общества, о том, чтобы сформировать 
отечество не только для избранных, а для всего народа нашей Украины. 
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Л.Д.КРИВЕГА  
 

ВЛАДА  І ЛЮДИНА В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 
 
Як відомо, влада має такі сутнісні структурні аспекти як  підпорядковуючу силу, 

цільову  і вольову складові, соціальну відповідальність. В умовах глобалізації влада держави-
нації послаблюється за рахунок посилення власних повноважень міжнародних організацій, 
регіональних блоків та угруповань, транснаціональних компаній та країн, що входять до 
«великої вісімки». Розгортання глобалізаційних процесів і лібералізація політичних режимів 
обумовлюють раціоналізацію відносин людини і влади, побудову цих відносин на підґрунті  
рівноправного соціального контракту, де кожна з сторін має певні зобов’язання. У 
початковому визначенні довіра – це виконання зобов'язань без застосування санкцій. В основі 
довіри лежить віра у взаємність, в дієвість взаємних зобов’язань. Фактом є зростання недовіри 
до власних структур щодо ефективного  використання  соціального капіталу і ресурсів 
суспільства саме  на благо суспільства, а не на  реалізацію бізнесових інтересів фінансово-
промислових груп. Недовіра до держави відбивається в низькій явці електорату в останній час 
на вибори будь якого рівня в демократичних країнах. Поява й розвиток мережевої комунікації 
в Інтернеті  дозволяють посилити різноманіття  в спілкуванні сучасної людини з владою. 
Комунікативна технологія  в Інтернеті, як відомо,  поділяється на діалогову комунікацію – off-
line і on-line (електронна пошта, ICQ) та полілогову комунікацію -off-line і on-line 
(конференції, форуми, ЧАТи). 

Необхідно відзначити, що Інтернет надає унікальну можливість сумістити комунікацію 
й автокомунікацію: тексти, що посилаються іншому, стають доступні й адресату, й адресанту 
одночасно. Те, що зазвичай рознесено в часі, в Інтернеті реалізується “тут і тепер”. Поява 
автокомунікації (зокрема, пов’язана з вибуховим відродженням епістолярного жанру: 
щоденно через електронну пошту – E-mail – у світі відправляються десятки мільйонів 
повідомлень) принципово змінює умови спілкування для людини з владними структурами. 

Не треба забувати і про зміни в світоглядних орієнтаціях сучасної людини, що 
відбиваються на її взаємовідносинах з владою. Так,  безперечний вплив на світоглядні 
настанови особистості здійснюють глобалазаційні процеси, становлення інформаційного 
суспільства, лібералізація політичних режимів в світі. Це обумовлює появу  все більшої 
кількості осередків вільнодумства і можливостей здійснити  соціальним суб’єктам інноваційні 
проекти по перетворенню навколишнього недосконалого світу. Дух свободи та прагнення до 
результативної творчої праці все більш притаманний сучасній особистості. В цьому аспекті 
слушною є спроба з’ясувати сутнісні характеристики соціально-конструктивного світогляду ( 
в тому числі і у взаємовідносинах людини з владою) на початку 21 століття. 

Зазначимо, що світогляд – це система поглядів людини на світ та своє призначення в 
ньому. Світогляд відображає духовно-практичний спосіб освоєння і орієнтування особи в 
оточуючому світі. Характерними для сьогодення є такі тенденції у розвитку світоглядних 
орієнтацій особи  як: 

а) криза наукового обгрунтування і розповсюдження ненаукового, псевдонаукового 
обгрунтування життєвих орієнтацій, ренесанс релігійних світоглядних настанов особи; 

б) поступове відчуження людини  від  владних ідеологій, опора дезорієнтованої  
швидкими, іноді, радикальними соціальними змінами людини на здоровий глузд і власний 
життєвий досвід; 

Особливостями світогляду сучасної особистості все більше виступають позамежність, 
всеохоплюваність і всечутливість, вихід за рамки наявного буття, принципова відкритість, 
направленість на чергове вирішення вічних питань про першоначала, першопричини та сенс 
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буття людини і світу. Світогляд  сучасної людини виступає як пошуко-проективна теорія 
творчого людського самоздійснення, він не імперативний і не обіцяє готового рецептурного 
знання або інструктивної настанови. Він з'ясовує лише загальний хід, тенденції розвитку і 
передбачає самостійний вибір, самообмеження і саморегуляцію особи. Сучасний світогляд 
тяжіє до відмови від конфронтації, агресивності, претензій на монопольне володіння істиною. 
Відбувається посилення ролі образних засобів у розумінні оточуючої дійсності та 
ірраціональності філософського осмислення сучасного світу. Сучасна людина намагається 
поряд з пізнанням першопричин і першоначал вибрати життєву стратегію, яка відповідала б її 
інтересам, духу часу і суті соціальних змін. 

Нова соціальна реальність має свою логіку, свій культурологічний контекст, що тільки 
схоплюється дослідниками у контурах. Справа кожної людини у тому, щоб знайти істину, яка 
є її власною істиною, знайти ідею, заради якої можна жити, за яку можна віддати життя. Сенс 
життя, світоглядні орієнтації людини конституюються і артикулюються в життєвому світі, і 
спроби схопити їх з допомогою абстрактних моделей, що привносяться ззовні, приречені на 
невдачу. Формування світоглядної орієнтації людини - це проблема знаходження нею сенсу 
свого життя. На вибір особою світоглядних орієнтацій впливають такі фактори:  

- великомасштабні соціальні структури, що  відбиваються у змісті і формах виховання, 
механізмах соціалізації; 

- сила соціальних норм, звичаїв, мікросоціальних (регіональних, локальних) установок; 
- соціальні лідери, “кумири”, приклад осіб, що досягли соціального успіху; 
-  пропаганда і агітація у засобах масової інформації; 
- ступінь відкритості суспільства, доступ до альтернативних джерел інформації; 
- індивідуальний досвід людини, його життєва стратегія, конкретна ситуація, що передує 

світоглядному вибору. 
Формування світоглядних орієнтацій особи є безперервний процес через постійну зміну 

об'єктивних умов її життєдіяльності і освоєння людиною нових соціальних ролей. 
Питання “Що є істина?” має для  людини глибокий життєвизначальний сенс. На рівні 

повсякденності особа мусить вирішувати проблеми віддання переваги істинним життєвим 
орієнтаціям, істинним ідеологіям, цілям, цінностям. Істинне те, у чому людина знайшла себе, 
істина у самовираженні, самотворенні. Якщо виходити з істини - “як об'єктивності, що 
тотожна поняттю” (Гегель), то суспільні відносини, соціальні інститути, світоглядні 
установки істинні у тому випадку, коли вони виражають межу, вищу ступінь можливостей їх 
здійснення у відповідності з розвитком людини. Мірою істини виступає повнота цього 
розвитку, ступінь реалізації людиною власного  потенціалу. У цивілізованому суспільстві 
світоглядна істина повинна орієнтуватися на забезпечення буттєвості кожної людини. 

Як основні можна виділити такі характеристики світоглядних орієнтацій сучасної особи: 
плюралізм, відсутність універсального авторитету, знищення ієрархічних конструкцій, 
інтерпретативну полівалентність, перенасиченість значень і нестачу оціночних суджень. 
Світоглядні орієнтації особи в сучасному суспільстві рухливі, не мають чітко просліджуваної 
логіки. 

Становлення ринкової економіки  обумовлює необхідність розвитку  у людини таких 
якостей як підприємництво  і  вміння реалізовувати свій підприємницький інтерес. 
Підприємницький інтерес проявляється в прагненні особистості до: соціального успіху та 
визнання  суспільством;  підвищення її соціального статусу; володіння технологією 
прибуткової справи; системою значущих соціальних зв'язків, що забезпечують 
підприємницьку діяльність ресурсами і сприятливими умовами, забезпечення родини і себе  
необхідними матеріальними та духовними благами; свободи вибору форм і сфер 
самоствердження та реалізації творчого потенціалу особистості;  приналежності, співучасті, 
причетності до важливих соціальних процесів; володіння соціально визнаними формами 
реалізації підприємницького інтересу. 

Розвиток підприємницької активності соціальних суб’єктів  робить їх більш 
незалежними від влади і спонукає розвиток самостійних програм соціального облаштування і 
життєвих цінностей. В українських умовах це знайшло відображення в таких соціальних 
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явищах як трудова еміграція  приблизно 5 млн українців за межі України, несплата 
українцями податків  не в  повній мірі  та наявність «тіньової економіки». Відчуження людина 
від влади обумовлено протиріччям між інтересами держави  і її власними.  

Актуальними  проблемами сьогодення, що  пов'язані з глобалізацією, є такі як 
вестернізація суспільних ідеалів і цінностей, маніпулювання свідомістю за допомогою мас-
медіа, бюрократичне координування  розвитком суспільства суспільством. Найбільш 
досконале законодавство по боротьбі з корупцією в Італії і Венесуелі не зробило  ці країни 
вільними від  корупції. З цього випливає, що наряду з юридичними, примусовими все більш 
значущими засобами впливу влади на суспільство  на сучасному етапі стають етично-
символічні  з широким використанням ЗМІ по створенню іміджу влади у громадян. 

Глобалізація призводить до зміни в трудовій сфері життєдіяльності особи; зміни 
комунікативних процесів; появи нового типа мислення; проблеми вільного доступу до 
інформації. На сучасному етапі електронний уряд (e-government) є важливим елементом 
державного управління в багатьох  розвинутих країнах світу. Поява феномену електронного 
уряду  зменшує можливості для зіткнення громадянина з бюрократичними перешкодами у 
відстоюванні своїх інтересів. Так уже повелося, що державні органи не вважають 
обслуговування громадян своїм першочерговим завданням. Спілкування мільйонів громадян з 
тисячами чиновників (а рівень оплати праці останніх в Україні, наприклад, украй низький) 
неминуче приводить до масових негативних явищ. Створення електронного уряду дозволяє 
побудувати відносини громадян і державних органів таким чином, що будь-яка фізична або 
юридична особа може через Інтернет-портал звернутися із запитом у відповідну інстанцію й 
після ідентифікації одержати або передати необхідну інформацію у вигляді офіційного 
документа. Безпосередній контакт із реальним чиновником при цьому відсутній, отже, 
відсутні втрати часу й засобів; немає причин і для поганого настрою. E-goverment стане також 
ефективною зброєю в боротьбі з корупцією. У випадку успіху програми е-government 
зміниться сама природа влади. Адже створення e-goverment приведе не тільки до більше 
ефективного й менш витратному адмініструванню, але й до кардинальної зміни взаємин між 
людиною і урядом. Процес керування стане більше прозорим і відкритим для громадян. 
Найбільш розвинені системи електронного уряду  є в таких країнах як США 
(http://www.firstgov.gov), Данія (http://www.fsk.dk), Норвегія (http://livsitnr.no/LivsIT).  

Одним з важливих переваг e-government  є можливість участі широких мас в обговоренні 
законопроектів. Кожний громадянин може висловити свою думку по обговорюваній проблемі 
й прилучитися до законотворчості. Зазначимо, що більшості українських  громадян 
законотворчість абсолютно недоступно,  у чому легко переконатися, відвідавши сайт 
www.rada.gov.ua (секцію законопроектів). Депутати і чиновники звикли самостійно 
розробляти й приймати нормативні акти, а громадянам залишається лише виконувати (або 
намагатися виконувати) їх згодом.. При наявності "електронного уряду" свої інтереси зможуть 
відстоювати не тільки  ті, що лобіюють  інтереси певних груп, але й рядові громадяни. 
 На шляху створення e-government  в Україні стоять дві серйозні проблеми. Перша - це 
відсутність масового доступу в Інтернет. Друга проблема пов'язана з інформатизацією 
державних органів. Головною перешкодою на шляху розвитку онлайнових технологій є 
недостатнє фінансування, а також небажання кваліфікованих IT-фахівців іти на державну 
службу.  Позитивну роль у створенні електронного уряду належить Указу Президента "Про 
заходи щодо розвитку національної складової глобальної інформаційної мережі Інтернет", у 
першому розділі якого сказано: "Установити, що забезпечення широкого доступу до мережі 
громадян та юридичних oci6 ycix форм власності в Україні, належне представлення в ній 
національних інформаційних pecypciв є одним з пріоритетних напрямів державної політики, 
задоволення конституційних прав громадян на інформацію, побудови відкритого 
демократичного суспільства, розвитку підприємництва". А це і є головні завдання побудови 
електронного уряду в Україні. 

Розвиток наукоємких технологій та інтенсивна мережева інформатизація дають 
можливість людині  розвивати незалежно от влади свій інтелектуальний, творчий, духовний 
потенциал, її індивідуальнуї автономність. В зв’язку з цим слушним є з’ясування критеріїв 
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соціально-конструктивних світоглядних орієнтацій сучасної особи, якими, на  наш погляд , є  
такі: 

- спрямованість життєдіяльності людини на самоактуалізацію (потенціалу, здібностей, 
таланту, покликання) в соціально конструктивних формах; знаходження своєї “ніші” у 
сучасному соціальному просторі; 

- вільне, ясне, адекватне бачення світу, зростання усвідомлення себе і повноти своїх 
переживань, розширення особистого досвіду, відкритість інноваціям, толерантність до 
“чужого”, “іншого”; 

- додержання загальновизнаних норм соціального співжиття, повага до прав і свобод 
інших людей, їх прав на самобутність і розвиток; 

- підвищення соціальної ефективності діяльності людини, перерозподіл нею 
відповідальності з соціальних інститутів на себе; 

- посилення духовних вимірів діяльності людини, її духовного самобудування і 
вдосконалення, активізація пошуків істини і відповідей на вічні питання людського буття, 
привнесення до повсякденності доповнюючих, але разом з тим підіймаючих та “передуючих” 
їй смислів. 

На характер взаємовідносин людини зі владою впливає процес становлення 
інформаційного суспільства. Інформаційне суспільство – це науково-технічна та соціально-
економічна реальність існування сучасного людства, яка носить глобальний характер, не 
залишаючи місця жодному суб’єкту людської цивілізації для індиферентності до цих 
процесів. Всі національні держави в умовах такої глобалізації з метою самозбереження не 
можуть відмовитись від цих процесів і повинні розумно залучитись до них. 

В умовах інформаційного суспільства особливого значення набувають питання, що 
стосуються громадянських  прав і свобод особи. Так, з розвитком високоефективних 
інформаційно-пошукових систем, здатних зберігати величезні масиви даних і швидко 
видавати потрібні відомості, стає реальною загроза тотального контролю держави або 
власників інформресурсів за особою і її приватним життям. Інформаційне суспільство на 
сьогодні має глобальний характер, але будується локально, враховуючи національно-
культурні особливості і колорит різних народів.  Треба зазначити, що  інформатизація 
суспільства дозволяє владі  більш ефективно використовувати  соціальну активність громадян 
в плані їх контролюючої  діяльності. Соціальний контроль виступає невід’ємною складовою 
сучасного соціального простору і містить у собі соціальні інститути, норми, що регулюють 
суспільні відносини та життєдіяльність  соціальних суб’єктів. Соціальний контроль є  
синергією діяльністі держави та інституцій громадянського суспільства, спрямовану на 
раціоналізацію соціального буття, збереження цілісності суспільства, організацію 
колективних дій, що ведуть до гармонізації взаємовідносин людей  з владою, між собою і з 
оточуючим світом.  Соціальний контроль, виступаючи механізмом підтримки соціальної 
рівноваги і здійснюючи процеси саморегуляції суспільства, удосконалюється разом із 
соціальними змінами, що відбуваються в суспільстві. Він покликаний регламентувати і 
консолідувати діяльність усіх соціальних суб’єктів суспільства, забезпечуючи його стійке, 
рівноважне, стабільне функціонування і соціальний розвиток. Реалізуючи свої функції, 
соціальний контроль виступає фактором вирішення суспільних протиріч, у тому числі 
протиріч між завданнями демократичного розвитку соціальної системи та формами реалізації 
соціальних відносин, що існують сьогодні в українському суспільстві.  

Отже, підсумовуючи вищевикладене, зазначимо наступне. 
1. Глобалізація і становлення інформаційного суспільства розширюють можливості  

спілкування людини з владними структурами. Ці взаємовідносини набувають більш соціально 
результативного характеру  в тому рахунку завдяки економії часу,  запобіганню корупції та 
емоційному вигоранню як громадянина, так і службовця. 

2. Українське суспільство має відставання у застосуванні новітніх інформаційних 
технологій в комунікаційних відносинах громадян зі владою, що обумовлює такі негативні 
явища як тіньова соціальність, правовий нігілізм та процес неправового соціального 
облаштування українцями свого життя. 
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В.Б.БЄДНАЯ  
 

ГЕНЕТИКА СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ: ДІЯЛЬНІСНИЙ ПІДХІД 
 
Метою даної статті є спроба пояснити генетичні засади становлення та глибинного 

змісту соціальної роботи, як виду продуктивної діяльності людини, для подальшого 
дослідження інфраструктурного забезпечення її функціонування у вигляді самостійної 
системи. На нашу думку, універсальним методологічним засобом для реалізації поставленої 
мети є діяльнісний підхід,  який дозволяє нам здійснити теоретичний аналіз системи 
соціальної роботи за двома вимірами – онтологічним та гносеологічним.  

Онтологічний вимір діяльнісного принципу визначає суть соціальної роботи як явища. 
Зазначимо, що визначення суті існуючого об’єкта є невіддільним від способу його існування 
та розгляду внутрішньої структури. Це означає знання структурних і функціональних, а також 
причинних зв’язків об’єкта, що складають його кістяк. Онтологія припускає пізнання законів 
будови, а в деяких випадках, і поведінки об’єкта дослідження. Ці закони, сформульовані у 
вигляді принципів, виступають як критерії (чи параметри) системності об’єкта. Їх 
застосування дозволяє зрозуміти структуру об’єкта, механізм взаємодії його частин на всіх 
рівнях структурної ієрархії, взаємозв’язок його рівнів, а також дії, що забезпечують цілісність 
і здатність об’єкта до функціонування.  

Дати пояснення онтології соціальної роботи через діяльність – це значить знайти явища, 
які мають місце в реальності і створюють системи: функціональні, засновані на механізмі 
зворотного зв’язку й матеріалізовані, тобто ті, що мають свій матеріальний вираз та існують 
реально у вигляді різноманітних інформаційно-речовинних та енергетичних об’єктів. В 
нашому дослідженні функціональною системою виступає сама соціальна робота, а 
матеріалізованою, її складовою, є інфраструктура. 

Досліджуючи відношення та зв’язок різних складових, онтологія прагне вивчити 
структуру дійсності, зосереджується й на пізнанні. Теорія пізнання стимулює філософську 
проблематику, порушуючи нові проблеми або виявляючи в існуючих проблемах нові аспекти.  

Гносеологічний вимір діяльнісного принципу визначає співвідношення знання та 
реальності щодо існування соціальної роботи, взаємини суб’єкта та об’єкта в процесі 
соціальної взаємодії, пояснює ті соціальні процеси та явища, що відбуваються у суспільстві. 
Зазначимо, що глибоке вивчення біологічних і соціальних явищ протягом розвитку 
природничої та філософської думки привело до виявлення їх об’єктивної доцільності. 
Доцільність виявлялася в узгодженні поведінки окремих органів і тканин, відповідно до 
структури і функцій, та сприймалася як досконалість організації біологічних і соціальних 
систем [6, 79]. Тому для характеристики системи соціальної роботи щодо її досконалості чи 
недосконалості необхідно визначити об’єктивну доцільність її існування як виду діяльності 
людини в соціальному світі. 

Онтологія соціальний світ визнає способом життя людей. Його головними складовими є 
свідомість, діяльність і спілкування. Генетично-функціональний зв’язок між ними приводить 
до створення предметно-духовного світу культури, що відрізняється від природного. Якщо 
тварина живе в природі, то особистість, людина – в соціумі. В цьому аспекті соціум постає як 
надприродний світ, головною ознакою якого є предметність. Соціум – це предметне буття 
людини. Предметність вибудовується людською діяльністю з природного матеріалу. Це 
процес, під час якого людина відтворює і творчо перетворює природу, виступаючи при цьому 
діяльним суб’єктом, а явища природи, які вона освоює виступають об’єктом її діяльності. В 
цьому вимірі предметність є продовженням природи. 

Наголосимо, що при створенні концептуальних засад соціальної роботи для нас є 
важливим розуміння методологічної різноманітності поняття “діяльність”, оскільки саме його 
використання відтворює цілісність цієї ділянки нашого буття.  

Являючи собою складну багатопланову систему, діяльність має такі риси як свідомість 
(цілепокладання), продуктивність, соціальний характер. Філософія розглядає діяльність як 
специфічно-людський спосіб ставлення до світу, джерело формування соціальності та 
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рушійну силу соціального. Завдяки діяльності людина поборола початкову тотожність з 
природою, отримавши надприродний статус і форму свого буття. 

Проте діяльність як принцип філософського пояснення соціального способу буття 
знайшла своє відображення лише в творах німецьких класиків І.Канта, Й.Фіхте, Г.Гегеля. 
Останній вважав її всепроникаючою характеристикою абсолютного духу, народженого його 
потребою в самозміні й самовдосконаленні. Головну роль відіграє духовна діяльність, а в її 
структурі – рефлексія, тобто самосвідомість. Завдяки діяльності абсолютна ідея створює 
предметний світ культури, відбиває суспільне життя, різноманітні формоутворення: мораль, 
право, мистецтво, філософію тощо [Див.: 4, 8]. 

Гегелівську концепцію діяльності намагалися осмислити й переосмислити майже всі 
філософи наступних епох. К.Маркс обґрунтував ідею предметної діяльності у вигляді 
практики. С.К’єркегор протиставив раціоналістському трактуванню діяльності Г.Гегелем 
феномен волі як відокремлене від буття функціонування, людське існування. Е.Гуссерль 
розглядає діяльність як засіб формування життєвого світу. М.Вебер, Ф.Знанецький, Т.Парсонс 
трансформували ідею діяльності в концепцію соціальної дії, опорними домінантами якої є 
ціннісні настанови й орієнтації, мотиви, сподівання, вибагливість тощо [Див.: 1, 2, 5, 8]. 

В центрі уваги радянських філософів проблема предметно-практичної діяльності як 
сутнісної визначеності людини постала на початку 60-х років XX століття. Предметом 
філософських досліджень у цей час стають питання взаємозв’язку сутності та існування, 
структури діяльності, її компонентів – цілей, засобів, результатів, цілепокладання як 
особливості людської діяльності, класифікації і типології цілей, соціальних ідеалів тощо. Різні 
аспекти цієї багатоманітної проблематики знайшли висвітлення в працях Г.С.Батіщева, 
Е.В.Ільєнкова, А.В.Борзенка, М.М.Трубнікова, В.А.Вороновича, М.С.Кагана, О.І.Леонтьєва, 
М.Г.Макарова, Е.С.Маркаряна, О.І.Яценка. 

Сучасні філософи терміном “діяльність” називають засіб існування і розвитку соціальної 
дійсності, цілеспрямоване відображення та перетворення навколишнього світу. Але й у цьому 
випадку відбувається неоднозначне його тлумачення: діяльність – це інформаційно 
спрямована активність живих систем, що забезпечує їхню самопідтримку (Е.Маркарян); 
діяльність – є прояв соціальної активності (Г.Ареф’єв) та інші. Зазначимо, що активність не 
лише якісно притаманна самій діяльності, а й надає їй певного забарвлення. Вона визначає 
діяльність і є рушійною силою, джерелом пробудження у людини її “дрімаючих” потенціалів. 

У свою чергу, діяльність є найбільш загальною у порівнянні з такими категоріями, як, 
наприклад, праця, робота, практика, поведінка та інші. Місце та роль діяльності у дослідженні 
феномена соціальної роботи визначається передусім тим, що воно належить до розряду 
універсальних абстракцій. Такі абстракції вміщують у собі деякий “наскрізний сенс”: вони 
дають змістовний вираз одночасно і найелементарнішим актам буття, і його найглибшим 
основам, проникнення у які робить істину, осягнутою розумом,  цілісністю соціального світу. 

Розмаїтість підходів до розгляду змісту та тлумачення самого терміна “діяльність” 
сприяють появі безлічі основ для класифікацій її різних форм і типів. Нижче ми розглянемо 
декілька різновидів діяльності для визначення і подальшого обґрунтування ролі та значення 
соціальної роботи як виду продуктивної діяльності. 

В залежності від характеру вставлення людини до навколишнього світу, діяльність має 
практичну і теоретичну форму, які доповнюють одна одну. Практика є процесом перевірки 
відповідності цілей та результатів діяльності об’єктивним закономірностям розвитку 
реального світу, потребам та інтересам людини. Іншими словами, це реальний процес 
життєдіяльності, в якому і завдяки якому людина, співвідносячись зі своїми потребами й 
інтересами, освоює і творить світ.  Теоретична діяльність – це соціально-творчий процес, 
спрямований на модифікацію світу людської культури. 

Крім цього людська діяльність диференціюється на зовнішню та внутрішню. Перша – це 
специфічні для людини дії з реальними предметами, що здійснюються рухами рук, ніг, 
пальців. Друга – це розумові дії, де людина оперує не з реальними предметами і не в процесі 
реальних дій, а використовує для цього їхні мозкові динамічні моделі. Внутрішня діяльність 
планує зовнішню, вона виникає на основі зовнішньої і реалізується через неї. 
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Зазначимо, що в залежності від різноманіття потреб людини і суспільства складається і 
різноманіття конкретних видів діяльності людей, кожен з яких містить у собі елементи і 
зовнішньої, і внутрішньої, і практичної, і теоретичної діяльності. 

В рамках традиційних форм філософування має місце диференціація діяльності за 
предметним критерієм: матеріальна діяльність, яка реалізується в процесі взаємодії людини та 
природи в контексті виробництва; соціальна діяльність, що має місце в процесі впливу 
людини на соціальні процеси та організацію суспільного життя; духовна діяльність, яка 
реалізується в інтелектуальному або художньому творчому зусиллі. 

Підґрунтям наступної класифікації у нашому дослідженні виступає об’єкт діяльності. В 
цьому випадку говоримо про правову діяльність, медичну, економічну, соціальну, політичну, 
виробничу та інші.  

Метою соціальної діяльності є оптимізація суб’єктної ролі людини у всіх сферах життя 
суспільства, підтримка життєзабезпечення і діяльного існування особистості. Різновидом 
такої діяльності є соціальна робота. Поєднуючи низку спеціалізацій, вона після Другої 
світової війни займала і займає до цього часу важливе місце поряд з медициною, 
духовенством і правом у більшості країн Європи, здійснюючи соціальну політику і програми 
соціального забезпечення, а також різних соціальних груп, які потребують підтримки. 

Доречно згадати, що соціальна робота як практична діяльність виникла у вигляді 
добровільної, філантропічної і благодійної допомоги, заснованої насамперед на емоційно-
особистісному ставленні до нужденного на рівні побутової психології. Надалі це сприяло 
появі у свідомості представників окремих соціальних груп визначених стереотипів, що, у 
свою чергу, обумовлюють формування особистості в середовищі традицій, які потім 
закріплюються в ньому, поширюються на всю соціальну практику в цілому і надалі 
екстраполюються на нові покоління. 

Соціальну роботу можна розглядати як формалізовану або неформалізовану діяльність, 
яка сьогодні існує і реалізується в суспільстві як на професійному, так і на непрофесійному 
рівнях. Державна служба – це формалізована діяльність, вищий професійний рівень 
соціальної роботи. В цьому аспекті вона виступає як праця, робота. Визнання діяльнісної 
природи соціальної роботи обумовлене розумінням того, що соціальна робота є специфічною 
діяльністю людини, як правило, професійно підготовленого фахівця – соціального працівника 
або соціального педагога, який має необхідну кваліфікацію у сфері соціальної роботи, надає 
соціальні послуги, керується чинним законодавством та посадовими інструкціями і, згідно з 
ними, несе відповідальність за свою роботу.  

Неформалізована соціальна робота зазвичай здійснюється на непрофесійному рівні через 
різні види добровільної допомоги і взаємопідтримки, які є невід’ємними компонентами 
життєдіяльності окремих суб’єктів і суспільства в цілому. В цьому випадку соціальна робота 
проявляє себе через громадські рухи, у тому числі й волонтерський рух, благодійництво, 
меценатство, спонсорство тощо. Відзначимо, що у 80-і роки XX сторіччя в багатьох країнах 
світу широко відроджувалися різні форми непрофесійної соціальної роботи й активізувалися 
дослідження з розвитку соціальних служб у галузі непрофесійної соціальної роботи.  

Продовжуючи класифікацію різновидів діяльності, зазначимо, що остання може бути 
об’єктивованою, маючи свій вираз у системі соціальної роботи та її інфраструктурі та 
суб’єктивованою, проявляючись у якостях окремої людини. Необхідно вказати, що названі 
категорії пов’язані з такими поняттями, як “об’єктивне” й “суб’єктивне”. Під “об’єктивним” в 
дослідженні розуміється все, що існує поза індивідуальною свідомістю і не залежить від неї. 
Під “суб’єктивним” – все те, що пройшло через свідомість й існує в ній як суб’єктивний зміст 
об’єктивного. При цьому, якщо поняття “суб’єктивне” й “об’єктивне” являють собою 
найбільш загальні рівні людської природи, категорії “об’єктивоване” й “суб’єктивоване” 
описують процеси взаємопроникнення цих рівнів. 

 Виразом суб’єктивованої соціальної роботи є діяльність працівників, які мають власне 
бажання займатися цією роботою, отримали спеціальну підготовку, здобули відповідну 
освіту. Всі названі чинники дозволяють їм здійснювати соціальну роботу в різних 
організаціях та установах, брати участь у громадських соціальних заходах тощо. 
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Об’єктивованою діяльність стає у системі соціальної роботи, набуваючи речовинно-
інформаційного та енергетичного виразу в її інфраструктурі.  

 Універсальність поняття “діяльність”, різноманітність її форм і типів породжують таку 
унікальну властивість, як поліфункціональність. Саме завдяки цій властивості діяльність є 
засобом пояснення сутності та морфології  системи соціальної роботи. Діяльність відіграє, на 
думку українських дослідників, як мінімум, сім функцій: 

 діяльність як пояснювальний принцип – поняття з філософсько-методологічним 
змістом, що виражає універсальну основу соціального світу; 

 діяльність як предмет об’єктивного наукового аналізу, тобто явище, яке 
структурується, відтворюється у теоретичній картині певної наукової парадигми, зокрема – 
соціальної роботи; 

 діяльність як субстанційна основа родового життя людини, яка обумовлює 
морфологію функціональних систем, у тому числі й системи соціальної роботи; 

 діяльність як предмет управління – те, що належить організації у системі 
функціонування або розвитку соціальної роботи на основі сукупності фіксованих принципів; 

 діяльність як предмет проектування, тобто виявлення засобів та умов оптимальної 
реалізації певних (як правило, нових) видів діяльності у галузі соціальної роботи; 

 діяльність соціальна як цінність, тобто аналіз місця, яке вона займає у різних 
системах культури; 

 діяльність соціальна як предмет теоретичного узагальнення та наслідування у формі 
пошуку та відтворення передового закордонного досвіду та національних традицій соціальної 
роботи. 

Об’єднує названі функції те, що кожна з них має своє особливе бачення та розуміння 
діяльності [7, 122].  

На нашу думку, доцільно розширити такий погляд на діяльність. Виробнича діяльність 
людини матеріалізується, застигає та продовжує існувати у вигляді продуктів, які вона 
створює – будівель, шляхів, речей, товарів. Продуктом людської діяльності можуть бути й 
об’єкти інфраструктури як інформаційно-речовинні та енергетичні засоби. Інакше кажучи, 
діяльність людини може переходити в інфраструктуру.  

Процес та результат перетворення продуктів людської діяльності (як практичної – 
продукти праці, гроші, суспільні відносини тощо, так і теоретичної), а також властивостей та 
здібностей людини у щось незалежне від людей та пануюче над ними має назву відчуження. 

Тому, розглядаючи соціальну роботу як діяльність, враховуючи природу й сутність 
відчуження, до наведених вище функцій діяльності, з нашої точки зору, необхідно додати  ще 
одну: діяльність як форма відчуження праці людини у вигляді інфраструктури.  

Зазначимо, що діяльнісний підхід використовувався у якості методологічного засобу 
протягом розвитку філософського знання. Свідченням цього є аналіз життя та діяльності 
людини, здійснений К.Марксом. Необхідно визнати, що без марксистських розробок щодо 
ролі практичної діяльності, людських сутнісних сил, відчуження та шляхів його подолання, 
свободи і необхідності, процесуальності людського історичного поступу, міра якого 
визначається мірою реалізації сутнісних сил людини, місця культури як вихідної ознаки 
людського суспільства тощо практично неможливо обійтися у сучасному осмисленні 
проблеми людини. 

Таким чином, на основі універсального принципу діяльності ми здійснили спробу 
пояснення генетичних засад походження, глибинного змісту соціальної роботи для 
подальшого дослідження її системи, елементом якої є інфраструктура.  

Зробимо висновки. 
По-перше, вищевикладений матеріал довів, що принцип діяльності дійсно виявився 

ефективним методологічним засобом для дослідження та пояснення генетичних засад 
походження та глибинного змісту соціальної роботи як виду продуктивної діяльності людини.  

По-друге, пояснюючи онтологію соціальної роботи через діяльність, ми знайшли явища, 
які мають місце у реальності і створюють системи – функціональні (сама соціальна робота) та 
матеріалізовані (її інфраструктура). 
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По-третє, при створенні концептуальних засад соціальної роботи ми скористалися 
методологічною різноманітністю поняття “діяльність”, що дозволило зрозуміти цілісність 
даної сфери нашого буття.  

По-четверте, здійснена класифікація різновидів діяльності, завдяки чому ми маємо 
можливість визнати соціальну роботу як соціальну діяльність (за об’єктом), мета якої – 
оптимізація суб’єктної ролі людей у всіх сферах життя суспільства в процесі спільного 
задоволення потреб, підтримки життєзабезпечення і діяльного існування особистості; 
формалізовану та неформалізовану діяльність, яка  існує і реалізується в суспільстві як на 
професійному, так і на непрофесійному рівнях; об’єктивовану (що має вираз у системі 
соціальної роботи та її інфраструктурі) та суб’єктивовану (що має вираз у якостях окремої 
людини) 

І п’яте. Доцільним є розширення погляду на діяльність, яка має унікальну властивість – 
поліфункціональність. До наведених вище функцій діяльності, враховуючи природу й 
сутність відчуження, необхідно додати  ще одну: діяльність як форма відчуження праці 
людини у вигляді інфраструктури.  
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ЧЕЛОВЕК В НАТУРАЛИСТИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ В.И. ВЕРНАДСКОГО 
 
Россия и Украина дали миру В.И. Вернадского - великого ученого, мыслителя, 

естествоиспытателя    мирового масштаба. Особые отношения сложились у В.И. Вернадского 
с Украиной. По преданиям его прапрадед был казаком Запорожской  Сечи и сражался на 
стороне Богдана Хмельницкого,  прадед служил священником в Черниговской губернии и 
прожил там всю свою жизнь. Дед ученого, выходец с Украины, закончил Московский 
университет  и стал военным врачом. Был принят на службу в госпиталь, с которым проделал 
знаменитый итальянский поход Суворова, а когда госпиталь попал  в плен, он одинаково 
лечил как своих солдат, так и французов. За это ему был вручен орден Почетного легиона. Его 
последние годы жизни прошли в Киеве, там он и похоронен. Киевлянами были отец и мать 
Владимира Ивановича, они хорошо знали украинский язык. Свободно владел им и В.И. 
Вернадский, ведь его детские годы прошли на Украине, в Харькове он закончил гимназию. 
Отец В.И. Вернадского успешно заканчивает Киевскую гимназию, потом Киевский 
университет, после чего работает учителем словесности в гимназиях Каменец-Подольска, а 
затем Киева. Принимается на кафедру политэкономии, получает направление на три года за 
границу для совершенствования в науках и подготовки к профессорскому званию. В 28 лет он 
уже защищает магистерскую и докторскую диссертации, становится профессором сначала 



КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ  ВІСНИК НИЖНЬОЇ НАДДНІПРЯНЩИНИ                       2006  

 68

Киевского, а потом Московского университетов. Так что жизнь В.И. Вернадского тесно 
связана с Украиной. 

Еще большая часть жизни В.И  Вернадского связана с Россией, Советским Союзом. 
Родился В.И  Вернадский 28 февраля 1863 года (12 марта по новому стилю) в Петербурге. 
Закончил естественное отделение Петербургского университета, где на него большое влияние 
оказали замечательные ученые и преподаватели Менделеев, Бекетов, Докучаев, Сеченов, 
Бутлеров и другие. Работая в Петербурге и Москве, В.И  Вернадский приобрел имя великого 
ученого и мыслителя, хорошо известного во всем цивилизованном мире. Он стал крупным 
естествоиспытателем, основоположником геохимии, биогеохимии, учения о биосфере, 
большой вклад внес в становление кристаллографии и радиогеологии. Владимир Иванович 
известен как автор трудов по философии естествознания, истории науки и науковедению. 
Актуальнейшими в современную эпоху стали его мысли о биосфере Земли и необходимости 
преобразования ее в ноосферу под воздействием коллективного труда и разума человечества. 

В.И. Вернадский прозорливо писал, что время его идей впереди. И это время наступило. 
Мир столкнулся с глобальным и системным цивилизационным кризисом. Он охватил природу 
и общество, каждую личность.  

Ни одна из глобальных проблем человечества сегодня практически  не может быть 
решена без опоры на учение В.И Вернадского. Однако многие исследователи в решении этих 
проблем сосредоточивают свое внимание на вопросах устойчивого развития, экологии, 
природопользования и почти не касаются проблем человека, его изменяющейся сущности, 
ответственности, арбитражной роли в развитии природы и общества. В связи с этим в статье 
предпринимается попытка проанализировать взгляды В.И. Вернадского как философа-
натуралиста на человека биосферы и  ноосферы. 

Ноосферный человек 
XXI век вступил в свои права и одним из его требований является целостное фило-

софское воззрение на мир, на человека и человечество, природу нашей планеты и Космос.  
Эта целостность определяется с одной стороны, объективно существующим единством всех 
этих компонентов, а с другой - адекватным их отражением в науке, религии, философии, 
искусстве. Все больше и больше выявляется общая определенность и взаимодо-
полнительность философских школ, учений и течений, хотя это и не означает отсутствия 
разноречивости между ними и даже внутри их. В таком стремлении к единству и всеобщности 
каждое учение оказывается не отдельным, случайным явлением, а закономерной 
необходимостью, определенным аспектом, удивительным и уникальным и в то же время 
прочно встроенным в развитие мировой философской мысли. 

Именно в такой связи, в компаративистском плане, в сравнении с другими дости-
жениями науки и философии должно рассматриваться учение В.И.Вернадского о переходе 
биосферы в ноосферу. Вырванное из контекста мировой науки и ее достижений это учение 
будет выглядеть фрагментом, не связанным с общим течением научной мыли. В.И. 
Вернадский же опирался в своих выводах на достижения предшественников в России и мире. 
В свою очередь, его достижения в естествознании стали заметной ступенькой, на которую 
поднялась не только российская, но и мировая научная мысль, стала новой парадигмой для 
дальнейших успехов науки как планетного явления. 

Философская компаративистика путем аналогий, параллелей, диалога и полиолога 
стремится показать процесс взаимодействия различных наук, философских течений и 
направлений. Выявляя самобытность и автономность их, она помогает им лучше понять друг 
друга, определить общее, особенное и единичное в каждом учении; сблизить их по все более 
расширяющемуся кругу проблем. В таком случае сама история науки и философии выступает 
не как беспорядочный, фрагментарный ряд высказываний и теорий, а как противоречивый и 
закономерный процесс осмысления сущности природы, человеческого бытия, проблем 
общества, взаимодействия людей в нем и между обществом и природой становятстя 
понятніми многие онтологические, гносеологические, аксиологические и другие моменты 
существования и развития планеты, Космоса и человечества. 
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Компаративистский подход не ограничивается сравнением исторических и современных 
философских учений о человеке. Он охватывает и многие другие науки о человеке - 
биологические, психологические и т.д. Но и это не все. Компаративистика призвана выявить и 
обобщить, привести к общему знаменателю сущностные и системообразующие понятия о 
человеке со стороны науки, философии, религии, этики и других наук. 

В этом плане хочется подчеркнуть универсумный подход В.И.Вернадского к человеку. 
Он рассматривает его разносторонне и глубоко с разных позиций: как часть живого вещества, 
как создателя сферы разума через проявление его научной мысли как планетного явления, как 
составную часть общества. Сама компаративистика довольно старое и в то же время очень 
новое явление в философии. Старое - потому что без сравнения не обходится ни одно 
философское направление, ни одна сколько-нибудь значительная философская система. 
Новое - потому что в последнее время историко-сравнительный метод в философии 
становится методом сближения, взаимопроникновения, выявления общности и системности 
учений, их ступеней развития. 

Поражает цельность мировоззрения мыслителя, сумевшего в учении о человеке 
вместить, казалось бы, несовместимые науки - минералогию, био- и геохимию, геологию, 
биологию, кристаллографию. Он сумел связать учение о человеке как планетном явлении с 
Землей и Космосом, всей Вселенной, выявил естественное и стихийное, на первых порах, 
становление единства человечества. 

Как это ни покажется странным, но это факт, что Вернадский на деле доказал правоту К. 
Маркса, который считал идеалом науки будущего такое ее состояние, когда «естествознание 
включит в себя науку о человеке в такой же мере, в какой наука о человеке включит в себя 
естествознание; это будет одна наука». [1. с. 124.] Он подчеркивает, что человек есть 
непосредственный предмет естествознания, а природа есть непосредственный предмет науки 
о человеке. Вернадский в своем учении о ноосфере это не только провозгласил, но и 
достаточно убедительно доказал. Его ноосферное мышление есть замечательный 
синтетический и космический охват научного знания о человеке, его антропоцентризм и 
антропокосмизм. 

Человек - удивительнейший продукт биологической эволюции. Он уникальное cоздание 
нашей планеты и Космоса. В составе Космоса он песчинка, но какая песчинка! Его разум в 
состоянии вместить в себя всю бесконечную Вселенную, открывать закономерности ее 
становления и развития и, в конечном счете, научиться управлять планетой, на которой он 
родился, а со временем и всем Космосом. Он все более и более приобретает роль арбитра во 
всех явлениях и процессах мира. Все учения о человеке с древнейших времен до наших дней 
выявляют именно эту все возрастающую арбитражную роль человека. 

ХІХ и ХХ века прошли под знаком дальнейшего повышения роли человека, требований 
к нему. К. Маркс говорил о необходимости формирования гармонично развитой личности, Ф. 
Ницше - о сверхчеловеке, Вл. Соловьев выдвинул идею богочеловека, Н.А. Бердяев - идею 
человекобога, В.И. Вернадский в какой-то мере вернулся к идеее Протагора и Демокрита, 
провозгласив, что мыслящий человек есть мера всему и назвал его планетным явлением. 
Часть мыслителей в своих учениях о человеке исходила из его природности, другие - из его 
социальности, третьи - признавали влияние на него и природных, и социальных явлений. 

В.И. Вернадский по-своему рассмотрел феномен человека как планетного явления, как 
закономерный результат геологического процесса и биологической эволюции. Его идея 
ноосферного человека отличается планетарным и глобалистским масштабом, эмпирическим 
обобщением процессов геологии, химии и биологии. Мыслитель как бы поднялся в такие 
выси Космоса, откуда ему открылись процессы, идущие на всей планете Земля. И эти 
процессы он связал с влиянием Космоса, значением живого вещества и его определяющей 
составной части - человека. Более того, он связал все процессы на планете со становлением 
человека и человечества, которые, в свою очередь, стали огромной геологической силой, 
определяющей многие процессы на земле. 

В своих воззрениях на человека В.И. Вернадский выступает как натуралист. Он глубоко 
научно и доказательно включил человека в научную картину мира, из случайного явления на 
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планете и в Космосе, он выяснил его объективную роль в мироздании. Ученый настойчиво и 
последовательно проводит свой натуралистический взгляд на человека. Конспективно его 
представление, характеристика и место в научной картине мира человека выглядит примерно 
так: живое вещество есть космическое явление - живое вещество и материя вечны - живое 
вещество занимает только 0,25 процента массы планеты, но его роль в ней по сравнению с 
косной материей исключительно велика - человечество есть еще меньшая часть планеты, но 
оно выступает как главная геологическая сила - мощь человека связана не с его веществом, а с 
его мозгом, научной мыслью как планетного явления и направленном этой мыслью трудом. 

В основе его учения о человеке лежит натурализм, подчеркивается значение в его 
становлении и развитии геологического процесса и биологической эволюции, которые 
определяют анатомию, физиологию, центральную нервную систему, физические данные, 
мыслительную и трудовую деятельность. Вернадский говорит о человеке прежде всего как о 
Ноmо sapiens - виде животного мира. Он очень мало внимания уделяет социальной со-
ставляющей жизни человека, личности, ее взаимосвязи с обществом, их взаимоотношении, 
социальной характеристике. 

У Вернадского деятельность человека выступает как функция биосферы. Даже научная 
мысль для него есть сила объективная, геологическая и биологическая. Он прямо пишет: «Как 
размножение организмов проявляется в давлении живого вещества в биосфере, так и ход 
геологического проявления научной мысли давит создаваемыми им орудиями на косную 
сдерживающую его среду биосферы, создавая ноосферу, царство разума». [2. с.259]. 

Само цивилизованное человечество для Вернадского есть одно из видов живого 
вещества природы. Этот вид живого вещества и его части животного мира как Ноmо sapiens 
переделывает планету научной мыслью через организованный человеческий труд. В 
марксизме труд рассматривается как условие человеческой жизни (К. Маркс), в известном 
смысле труд создал самого человека (Ф. Энгельс), а всю историю можно рассматривать как 
образование человека человеческим трудом (К. Маркс). Труд это процесс, в котором человек 
как сила природы противостоит веществу природы. И в этом марксизм и учение Вернадского 
сходятся. Но у К.Маркса человек в этом процессе своей деятельностью опосредствует, 
регулирует и контролирует обмен веществ между собой и природой. В результате трудовой 
деятельности человек изменяет природу и изменяется сам. 

Но самое главное у Маркса заключается в том, что человек, в отличие от животных, в 
процессе труда осуществляет свою сознательную цель, которая как закон определяет способ и 
характер его действий. Очень важна и еще одна особенность трудовой деятельности человека 
- он получает в процессе труда результат, который у него имелся в представлении еще до 
начала трудовых усилий, идеально. У Вернадского же труд не зависит от воли человека. Он 
пишет, что перестройка биосферы научной мыслью через организованный человеческий труд 
не есть случайное явление, зависящее от воли человека, «но есть стихийный природный 
процесс», корни которого подготовлялись эволюционным путем сотен миллионов лет. Этот 
эволюционный процесс в ходе своего развития получает особое геологическое значение. 
Причиной этого выступает созданная им геологическая сила - научная мысль социального 
человечества. 

Научная мысль как геологическая сила 
Исследователи учения В.И.Вернадского правильно подчеркивают объективность, 

эмпирическую обобщенность его воззрений, происходящих на планете и в Космосе -
процессов. Они подчеркивают, что во-первых Вернадский на основе анализа учения Д.Дана, 
Ле Конта, Ж.Бюффона и В.Пфеффера вывел закон следующего содержания: на протяжении 
всей истории нашей планеты наблюдается усовершенствование и рост центральной нервной 
системы - мозга. Раз достигнутый уровень их развития в многовековой эволюции не идет уже 
вспять, а только вперед. Это замечательное обобщение сущности биологической эволюции. 

Но исследователи часто не обращают внимания на то, что этот биологический закон 
натуралист распространяет и на развитие общества, т.е. он биологизирует социальную жизнь, 
подчиняет ее стихийному геологическому процессу. В.И.Вернадский пишет: «Научная мысль 
как проявление живого вещества, по существу не может быть обратным явлением - она может 



КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ  ВІСНИК НИЖНЬОЇ НАДДНІПРЯНЩИНИ                       2006  

 71

останавливаться в своем движении, но раз создавшись и проявившись в эволюции биосферы, 
она несет в себе возможность неограниченного развития в ходе времени. В этом отношении 
ход научной мысли, например в создании машин, ... совершенно аналогичен ходу 
размножения организмов». [2.с.258.]  

В этой цитате хочется обратить внимание на два момента, подчеркивающие 
биологическую сущность научной мысли. Во-первых, научная мысль есть проявление живого 
вещества его функция. Во-вторых, ее проявление, в частности в создании машин, 
сравнивается с физиологическим процессом размножения организмов. 

Сам ход истории научной мысли видится ученому как природный процесс истории 
биосферы, как большое природное явление геологически сложившейся организованности 
биосферы. Для него наука - это создание жизни, гущи жизни, cmuxuŭнoe отражение жизни 
человека в окружающей среде. В чем тут дело? Невозможно себе представить, чтобы В.И. 
Вернадский не придавал значения определенной самостоятельности научной мысли, ее 
относительной автономности, наличия в ней особых, только ей присущих закономерностей. И 
у Вернадского есть высказывания, подтверждающие это положение. 

Так, признание человека и его научной мысли как стихийного проявления геологи-
ческого процесса и биологической эволюции, не мешает ученому - натуралисту подчеркивать 
воздействие человека на все процессы, происходящие в мире, определяя пути развития 
природы и общества, приобретения им регулирующих функций. «Мы часто говорим о 
значении успехов техники, об увеличении утилизации сил природы, об улучшении жизни 
человечества, но мы недостаточно сознаем, - подчеркивает В.И.Вернадский, - что в основе 
этих успехов лежит сознательная деятельность, лежат идеалы и понимание тех лиц, работой 
мысли которых достигаются эти результаты». [3. с.392-393.] 

Надо еще иметь в виду и такой вопрос: а что такое научная мысль по Вернадскому, 
придерживающегося натурализма? Ведь натурализм - это философско-мировоззренческое 
направление, рассматривающее природу как единственную причину объяснения всего сущего 
как материального, так и духовного характера. К примеру, И. Кант понятие натурализма 
сводил к выведению всего происходящего из фактов природы. Но одно дело связывать 
природу с мышлением, которое тесно переплетается с физиологией высшей нервной системы, 
мозга. Мысль же - составная часть мышления, его результат, идеальный продукт мышления. В 
таком случае мысль, конечно, связана с процессом мышления, физиологией мозговой 
деятельности. Но с другой стороны, мысль связана с производственной, бытовой, духовной 
деятельностью, творчеством, в ходе которой происходит опосредованное отражение реальной 
действительности, накопление и передача социального опыта. 

Мысль, кроме того, тесно связана с речью, языком. Мысль через абстрагирование, 
обобщение эмпирических фактов жизни, через логику мышления формирует понятия, законы, 
умозаключения, выдвигает предположения и гипотезы, обосновывает теории. Научная мысль 
- это выработка и теоретическая, логическая систематизация объективных знаний о 
действительности, которая формируется и кодифицируется в результате практической 
трудовой, теоретической и духовной деятельности. Наука - это идеальное и в то же время 
практическое богатство (К. Маркс), которое со временем становится непосредственной 
производительной силой. Сегодня это уже всеми признанный факт. 

Вернадский не делает различия между понятиями мышления и мысли, по сути, сливает 
их в единое целое. Поэтому биологическую способность к мышлению как результат мно-
говекового процесса биологической эволюции он распространяет и на результаты мышления - 
человеческую мысль. Поэтому следовало бы под понятием научная мысль как планетное 
явление понимать совокупность результатов познания реальной действительности, 
выраженных в понятиях, гипотезах, теориях, законах, нормах морали, канонах религии, 
произведениях художников, писателей и поэтов, композиторов и музыкантов и т.д. и т.п. Эти 
и другие компоненты мысли зависят не только от биологических свойств мозга, но и тесно 
связаны с общественным развитием, производственной деятельностью людей, в ходе которой 
происходит определенное отражение в мысли реальной действительности, накопление и рост 
знаний, передача социального опыта. 
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Мысль и мышление тесно связаны с речью, языком. Таким образом, научная мысль - это 
отражение практической материальной и духовной деятельности личности и общества, 
результат их мышления, преобразовывающий природу и общество и самого человека. В таком 
понимании научная мысль действительно есть планетное явление, ее бытие есть реальность, 
существующая объективно, вне и независимо от сознания человека, есть бытие духовного 
(идеального) как индивидуальное и внеиндивидуальное, общественное.  

Индивидуализированное духовное включает в себя единство многообразного: сознания 
и бессознательного; знания, принципы человеческого общения; нормы и критерии нравст-
венности; право и художественное творчество. Объективированное духовное выступает как 
форма материализации духовного, рожденного в лоне человеческой культуры и являющегося 
вне индивидуальным. Сюда относятся идеи и идеалы, принципы и нормы, ценности; 
естественные и искусственные языки, сохраняющиеся и свободно перемещающиеся в 
социальном пространстве и историческом времени. Бытие духовного выступает как смысл 
всего существующего и материального, и духовного, и социального. 

Вернадский всего этого не сказал, но все-таки он предполагал это. Так, оценивая 
влияние человека на земную поверхность, он связывал эти изменения «не с анатомической 
структурой аппарата мысли - мозга, а следствием длительного влияния социальной среды». 
Он писал: «По-видимому, в развитии ума (человека) мы видим проявление не грубо 
анатомического, выявляющегося в геологической деятельности изменением черепа, а более 
тонкого изменения мозга, связанного с социальной жизнью в исторической ее длительности». 
[2. с.296]. Но даже и здесь ученый склоняется к биологизации научной мысли, ведь 
социальная жизнь, по его мнению, влияет не на результат мышления - научную мысль, а 
производит «более тонкую настройку мозга». Но он, из-за каких-то причин, не сумел 
разработать этой проблемы. 

Он неоднократно подчеркивал мысль о том, что основной геологической силой, 
создающей ноосферу, является рост научного знания, который является непрерывным и 
выступает как критерий прогресса в обществе. Эта мысль присуща и многим другим мыс-
лителям. Так, Гегель впервые представил весь природный, исторический мир в виде процесса. 
Он возвеличил процесс познания, заявив, что «скрытая сущность вселенной не обладает в 
себе силой, которая могла бы в состоянии оказать сопротивление дерзновению познания, она 
должна перед ним открыться, развернуть перед его глазами богатства и глубины своей 
природы и дать ему наслаждаться ими». [4. с.16.] 

Выступая за тождество бытия и мышления, он рассматривает мышление не только как 
субъективную человеческую деятельность, но и одновременно как объективную сущность, 
первооснову, первоисточник всего существующего. Он рассматривает материю, природу как 
«инобытие» объективно существующего мышления, которое Гегель называет абсолютной 
идеей. У него мир развивается по законам мышления, разума. Разум у Гегеля не 
специфическая особенность человека, а первооснова мира. У него разум, сознание открывают 
в предмете свою собственную сущность и благодаря этому поднимается до самосознания. 
«Абсолютная идея», познав свое особенное содержание, решается из самое себя свободно 
отпустить себя в качестве природы», [4.с.344.] низшей ступени обнаружения и самопознания 
«абсолютной идеи». В дальнейшем абсолютная идея преодолевает свое отчуждение в виде 
природы, снимает свое отрицание (природу) и развивается как самосознание человечества на 
всем протяжении всемирной истории. В истории человечества, «эта же  идея есть сущая для 
себя и становящаяся в себе и для себя». 

Джулиан Хаксли считал, что человек есть эволюция, осознавшая саму себя. Н.К. Рерих 
подчеркивал, что сплав многовековой мудрости есть порождение не одного или нескольких 
гениев, а результат деятельности широких народных масс. Он видел в анонимном творчестве 
народа ступень в возвеличении духа и шаг в ускорении прогресса. 

Если Вернадский биологизирует научную мысль, подчиняет ее развитие ходу гео-
логического процесса и биологической эволюции, то русские религиозные философы - Н.Ф. 
Федоров, Вл.С. Соловьев, С.Н. Булгаков, Н.А. Бердяев - рассматривают процесс роста знаний 
как результат воздействия Бога и опосредованно как закономерное последствие развития 
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общества. Так Вл. Соловьев придерживается точки зрения, что человек сам осознает свою 
идею и сам осуществляет ее. У него человек имеет идеальное сознание всеединства, имеет ту 
же внутреннюю сущность жизни, как и Бог и может восхотеть и стать Богом в виде 
богочеловека. 

С.Н. Булгаков рассматривает человека как «Логоса Вселенной, в котором она себя 
сознает». [5. с.243.] Процесс познания он тесно связывал с хозяйственным трудом, как новой 
силой природы и новым космогоническим мирообразующим фактором. Здесь он солидарен с 
В.И. Вернадским. 

Н.А. Бердяев  наделяет личность безграничными возможностями, она у него творит мир 
и придает ему смысл. Он не считается ни с геологическим процессом, ни с биологической 
эволюцией, ни с прогрессивным развитием общества. У него «Бесконечный дух человека 
претендует на абсолютный сверхприродный антропоцентризм, он сознает себя абсолютным 
центром не данной замкнутой планетной системы, а всего бытия, всех планов бытия, всех 
миров». [6. с.310.] 

Н.Ф. Федоров, признавая учение русских религиозных философов о том, что человек 
есть орудие божественного разума, утверждает автономию человеческой мысли когда 
говорит, что человек «сам становится разумом вселенной». [7.с.473.] Н.Ф. Федоров видит в 
науке торжество человека и человечества, он считает стремление человека к знанию ес-
тественным, «сама земля пришла в нас к сознанию своей участи и это сознание, конечно, 
деятельное, есть средство спасения ..., природа создала не только механизм, но и механика». 
[7. с.360.] В природе, по его мнению, нет целесообразности. Это должен сделать человек и «в 
этом заключается высшая целесообразность». [Там же.]  

Он ставит nеред знанием, наукой три взаимосвязанных задачи: «регулирование 
атмосферных явлений, управление движением Земли и отыскание «новых землиц». По его 
мнению, природа выступает как враг человека и как слепая сила до тех пор, пока человек 
неразумен и он приходит к выводу: «природа в нас начинает нe только сознавать себя, но и 
управлять собою: в нас она достигает совершенства». (Курсив - М.Д.)[7. с.521.] Отсюда 
следует сделать закономерный вывод о том, что негативные последствия применения науки 
не есть ее атрибутивный признак, а всего лишь показатель ее недостаточной развитости, что 
человек, умножив свои знания, сумеет использовать науку только с положительной стороны. 

В чем же особенность взглядов Вернадского на проблемы знания от учения Гегеля, 
Хаксли, русских религиозных мыслителей? Эта особенность заключается в тесной связи 
научной мысли с естественными процессами на 3емле, геологическим и биологическим. Он 
выступает против того, чтобы историю человека и духовных проявлений его рассматривали 
как самодовлеющие явления, свободно и незакономерно проявляющиеся на земной 
поверхности и даже чуждые ей. Он прямо подчиняет социальные силы окружающей среде, 
биосфере. По его мнению биосфера «имеет совершенно определенное строение. 
определяющее все без исключения в ней происходящее, не могущее коренным oбpaзом 
нарушаться идущими внутри ее процессами». [2. с.276.] 

Мыслитель - натуралист здесь переоценивает роль биосферы в становлении и развитии 
научной мысли человечества и принижает роль социального общества, трудовой 
деятельности, стремления людей к знанию. Природа и социальность, трудовая деятельность и 
волевые усилия к приобретению знания действуют совместно, взаимосвязаны. Ведь Маугли - 
человек с присущими ему огромными потенциальными возможностями мышления. Но его 
связь только с животным миром, отрыв от общества ограничивает использование этих 
потенциальных возможностей.  

Социальная жизнь обладает определенной автономией и во многом определяет 
содержание наших мыслей. Биологическая эволюция, влияющая на усложнение центральной 
нервной системы - мозга, создает для успешного мыслительного процесса, физиологические 
предпосылки. Следует также заметить, что мышление, научная мысль как результат 
биологической эволюции в дальнейшем не остается лишь пассивной, она определяет и сам 
мыслительный процесс, и его цели и задачи, т.е. оказывает обратное воздействие на 
физиологические возможности получения знаний о природе, обществе, человеке и Космосе. 
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На этой основе формируется роль человека как арбитра всех явлений и процессов в мире. 
Человек становится ноосферным существом, который определяет все сам, в том числе и себя. 

Ноосферный человек - это продукт развития биосферы и создатель ноосферы. 
Ноосферная реальность у В.И.Вернадского в значительной степени определяет место и роль 
человека в быстро меняющемся мире. Человек как выразитель этой закономерности отдает 
все свои силы и возможности для ее осуществления. Но тогда получается, что он не свободен, 
что он средство геологического процесса и биологической эволюции. Но какова же их цель? 
Нам, получается, она неизвестна. Ведь понятие ноосфера - сфера разума не определена в 
деталях. 

Если же посмотреть на место и роль человека в мире, то она почти у всех предше-
ственников В.И.Вернадского и у него тоже определялась не только самим человеком, но и 
каким-то внешним объективным фактором. В религии и религиозной философии таким 
внешним фактором, определяющим смысл и цель жизни, выступал Бог. У К.Маркса в этой 
роли выступают объективные законы смены общественно-экономических формаций на 
основе развития производительных сил и производственных отношений. Именно способ 
производства определяет все законы общественного развития. У В.И. Вернадского миром 
правит стихийный естественный геологический процесс и биологическая эволюция. 

Но вот что интересно. В религиозной философии идеал человека - богочеловек, 
существо, равное Богу. У К.Маркса гармонично развитая личность, широкие народные массы 
объявляются творцом истории. У В.И.Вернадского человек через научную мысль и трудовую 
деятельность обеспечивает переход биосферы в ноосферу, которая основана на разуме. 

Это значит, что человек, в конце концов, становится хозяином своей судьбы, он диктует 
себе и природе законы развития, цель и смысл своей жизни. Эта мысль по своей сути 
содержится почти во всех учениях о человеке. Ведь если человек достиг состояния 
богочеловека, то зачем ему нужен Бог? У Н. Бердяева человек становится человекобогом, 
творящим все и вся. У Маркса - человек главное действующее лицо истории. У Вернадского 
человек главная геологическая сила, приводящая к перерастанию биосферы в ноосферу. 

Мысль о том, что человек становится главным компонентом на Земле выражается и у 
многих других ученых. Так, например, Первый президент Римского клуба А. Печчеи не без 
основания называет человека арбитром всего происходящего на Земле. В своей работе 
«Человеческие качества» он пишет: «Разгадав множество тайн и научившись подчинять себе 
ход событий он (человек - М.Д.) оказался теперь наделен невиданной, огромной 
ответственностью и обречен на то, чтобы играть совершенно новую роль арбитра, 
регулирующего жизнь на планете, включая и свою особенную жизнь.» [8. с.71-72.] 

Кстати, А. Печчеи в своем утверждении ссылается на Дж. Хаксли, который пришёл к 
выводу, что «роль человека заключается в том, хочет он этого или нет, чтобы быть лидером 
эволюционного процесса на Земле.» Он подчеркивает, что «человеку придется взять на себя 
руководство этим процессами, с тем, чтобы ориентировать его в благоприятном для всех 
направлении»..( Выделено мной. - М.Д.) [8. с.72.] Понимает ли сегодня эту роль человек? К 
сожалению, нет. Пока еще растущее могущество человека не подкрепляется фактом его 
ответственности на планете и в Космосе. Могущество без мудрости и ответственности делает 
его дикарем и варваром, не умеющим применить свою растущую не по дням, а по часам силу 
волшебника и мага, равного божеству. Из сказанного следует, что ноосферный человек 
должен овладеть не только естественным и физико-математическим знанием, но обладать 
высокой культурой, гуманизмом, иметь богатую духовность и мировоззрение, быть мудрым. 

 
ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА 

 
1. Маркс К., Энгельс. Соч. т.42. 
2. Вернадский В.И. Научная мысль как планетное явление//Вернадский В.И. Биосфера и 

ноосфера. М., 2003. 
3. Вернадский В.И. Философские мысли натуралиста. М., 1988. 
4. Гегель. Соч. т. l . М-Л., 1929. 



КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ  ВІСНИК НИЖНЬОЇ НАДДНІПРЯНЩИНИ                       2006  

 75

5. Булгаков С.Н. Свет невечерний. М., 1994. 
6. Бердяев Н.А. Философия свободы. Смысл творчества. М., 1989. 
7. Федоров Н.Ф. Соч. М., 1982. 
8. Печчеи Аурелио. Человеческие качества. М.,1985. 

 
Т.И. ВЛАСОВА  

 
ГЕНДЕРНЫЕ СТЕРЕОТИПЫ ВОЗРОЖДЕНИЯ В САМОСОЗНАНИИ 

КЛАССИЧЕСКОЙ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ  
    
Формирование личности женщины в эпоху Возрождения, несомненно, было связано с 

ведущим направлением итальянского гуманизма – гражданским гуманизмом и той ролью, 
которую играла добродетель (virtù) в формировании личности философов итальянского 
кватроченто и чинквеченто: Лоренцо Валлы, Пико делла Мирандоллы, Бруно Аретино, Леона 
Батиста Альберти и др. Принято считать, что Возрождение выдвинуло идеал разносторонней 
и гармоничной личности, а отсюда – высокая роль образования и воспитания. Образование 
понималось как единственно прочное и надежное достояние, не подверженное коварной 
судьбе. И поэтому важным требованием, предъявляемым к новой личности, становится 
изучение гуманитарных дисциплин – studia humanitatis [1, 86].  

Леонардо Бруни Аретино посвятил трактат «О научных и литературных занятиях» 
(1422-29) Батисте Малажесте, которая принадлежала к кругу образованных женщин своего 
времени. Философ предлагал женщине в качестве главных две области знания – религию и 
добродетельную жизнь, к которым он добавляет историю, чтение ораторов и поэтов. Аретино 
пишет, что у него достаточно примеров знаменитых женщин, прославившихся в литературе, 
науках и красноречии, и желает, чтобы «этому уму, поскольку он обещает мне постигнуть 
всех вершин, была свойственна пылкая страсть к познанию, так чтобы  никакой  род  
дисциплин  он  не  отвергал,  не почитая чуждым для себя» [2, 53-63].  

Кристина Пизанская (1364-1430) писала от лица женщин в защиту женщин на стыке   
средневековья и Возрождения. Именно Кристина, как указывает В.Успенская, ознакомила 
французское общество с сочинениями Данте, Петрарки, Боккаччо и пользовалась огромным 
авторитетом в обществе. Две основные темы присутствуют в ее творчестве: любовь к 
Франции и «женский вопрос» – вера в то, что  женщины   не   ниже   мужчин   просто  потому, 
что  они  женщины [3, 56]. В «Книге о граде женском» (1405) Кристина, защищая свой пол, 
представила список женщин, достойных восхищения благодаря своим добродетелям и вкладу 
в мировую культуру. Вовлечение в полемическую переписку с некоторыми известными 
мужчинами-гуманистами того времени положило начало трехсотлетним литературным 
дебатам под названием «спор о женщинах». В этом споре «феминисты» и «антифеминисты» 
того времени строили свои аргументы вокруг «примеров» – “exempla”. Кристина 
опубликовала «Книгу о граде женском» с целью опровергнуть обвинения ученых мужей 
против порочной женской природы. Эта книга – не только вдохновляющий  текст  в  защиту 
женщин, но и, как считает   историк  Г. Лернер,  «первый   вклад  в  создание   истории   
женщины» [4, 144-145]. 

По мнению многих исследователей, с вовлечения Кристины, а затем и других женщин в 
переписку с авторами многочисленных сочинений начинается ранний этап в движении 
женщин за эмансипацию [5, 27-44].  

По своему положению «единственной и возлюбленной сестры Короля» (как  она  всегда   
именуется в документах эпохи) Маргарита Наваррская (1492-1549) стояла в непосредственной 
близости к политическим событиям своего времени и иногда принимала в них деятельное 
участие. Эразм Роттердамский в письме к Маргарите писал ей, что он «восхищен высокими 
дарами, которыми наградил ее бог, – мудростью, достойной философа, целомудрием, 
умеренностью, благочестием, несокрушимой силой духа и достойным удивления презрением 
к суете света» [6, 377-378]. В историю мировой литературы Маргарита Наваррская вошла 
благодаря сборнику новелл «Гептамерон», который, хотя и следует за «Декамероном» 
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Боккаччо, но обладает рядом весьма характерных идей. В контексте данной работы 
представляется интересным, что новеллы «Гептамерона» рассказываются в дамском 
обществе, иногда – самими дамами, рассказываются языком благопристойным, но довольно 
прямо и просто, и эта откровенность явно не шокирует великосветских дам. Правда, следует 
учесть и законы жанра – новелла пользовалась правом на эту откровенность. Маргарита 
Наваррская противопоставляет в своих рассказах плотскому вожделению любовь 
добродетельную, высокую, «надчувственную». Устами своей героини автор говорит, что 
«истинные любовники» любят в девушке или женщине некое совершенство – красоту, 
добродетель, благородство. Возлюбленная для них – воплощение высокого духовного идеала, 
но постигается этот идеал только через любовь к красоте видимой и к земной человеческой 
добродетели [7, 134]. Это очевидно, отзвуки платоновского «Пира»: через любовь к красоте, 
проявленной в земных творениях, человек восходит к красоте абсолютной. 

Весьма важным элементом в моральной концепции Маргариты является и проведенная 
через всю книгу апология женской чести, чистоты девушки, достоинства замужней женщины. 
Вообще Маргарита в «Гептамероне» выступает как защитница женщин: в большинстве ее 
новелл женщины являются положительными персонажами, как простые женщины из народа, 
так и представительницы знати. 

Несомненно, книга Маргариты Наваррской была своеобразным оружием против 
ханжества и лицемерия в отношениях женщин и мужчин. Она ратовала за чистоту и 
порядочность человеческих отношений, как исходящих от мужчины, так и женщины. 

В эпоху Возрождения женщины принимают в Италии деятельное и самостоятельное 
участие в изучении древней литературы, напр., мать Лоренцо Медичи Серафина Колонна, 
принцесса Бьянка д’Эсте и др. В Англии замечательной своей ученостью отличались, 
например, в XVI в. леди Грей и мать Бэкона, славившаяся и как лингвист, и как теолог. В 
Голландии дочь американского врача Ван-ден-Энда преподавала латинский язык Спинозе. Во 
Франции Эмилия де Бретейль перевела на французский язык сочинения Лейбница и Ньютона 
и снабдила их замечаниями, которые Вольтер назвал образцовыми произведениями ума и 
красноречия. В Германии к 1715 г. литература насчитывала 111 поэтесс и т.д.  Тем не менее 
некоторые гуманисты советовали  не передоверять воспитание мальчика матери, не оставлять 
подолгу на женской половине и т.д., потому что детям нужно находиться больше в обществе 
взрослых мужчин и вообще быть с теми, от кого они могут научиться чему-нибудь хорошему 
[8, 33-34]. Но, несомненно, Петрарка и Боккаччо пропагандировали идею моральной 
полноценности женщины. Великий английский писатель Дж. Чосер разделял эту идею, 
написав «Легенду о славных женщинах», используя сочинение «О славных женщинах» 
Боккаччо, в которой рассказал о высоких нравственных качествах влюбленных женщин. Даже 
приходской священник в своем рассказе-проповеди, которым заканчиваются 
«Кентерберийские рассказы», библейскую легенду о создании Богом Евы из ребра Адама 
толковал как божественное указание на то, что женщина должна быть товарищем (fellow) 
мужчине. В «Рассказе Франклина» Чосер кратко сформулировал свое понимание любви и 
положения женщины в браке: «Любовь, как все духовное, свободна. И всякая достойная жена 
свободной хочет быть, а не рабыней. Мила свобода ей, как и мужчине» [9, 33]. 

И средневековье, и последующая за Возрождением Реформация ставили в центр своей 
антропологии космическую драму грехопадения и искупления человека, и в этом контексте 
трактовалась женщина. Гуманисты, не отвергая декларативно идею первородного греха, либо 
обходят проблему греховности человека, либо ставят в центр внимания не спасение человека, 
а его земное предназначение, либо, наконец, пытаются найти единство того и другого, видя в 
земном человеческом существовании возможность осуществления творческих способностей 
человека. Все эти тенденции, нашедшие наиболее полное выражение в философской мысли 
флорентийского неоплатонизма, получили дальнейшее развитие в так называемом 
«христианском гуманизме» первой трети XVI в. Деятели Эразмова круга толковали 
христианство как учение о человеческой нравственности, совпадающей с природным законом, 
т.е. христианская этика включалась в систему гуманистических представлений о мире и 
человеке [10, 34-110]. Именно это и провозглашается Эразмом в одном из его «Разговоров 
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запросто»: «Высшая честь и слава замужней женщины в том, чтобы быть покорной своему 
супругу. Так заведено самою природою. Так пожелал   Господь   Бог, – чтобы   женщина   во   
всем   зависела   от   мужчины» [11, 167]. В диалоге «Аббат и образованная дама» философ, 
правда, высмеивает монаха, считающего, что «женская снасть – веретено да прялка», и 
имплицитно поддерживает «образованную даму», доказывающую, что матери семейства 
полагается управлять домом, воспитывать детей и для этого ей необходимо быть начитанной; 
что не такая уж редкость: «… и в Испании, и в Италии между высшей знатью немало женщин, 
которые с любым мужчиной потягаются; в Англии есть женщины из дома Мора, в Германии – 
из дома Пиркгеймера и Блауэра». Кончится тем, – заключает «образованная дама», что «… мы 
возглавим богословские школы, мы будем проповедовать в храмах, мы завладеем вашими 
митрами», потому что «… сцена мира меняется, и надо либо вовсе снимать маску, либо 
каждому играть свою роль» [12, 255-260]. Эта роль женщины у Мишеля Монтеня пишется в 
соответствии с законами природы в противовес схоластическим измышлением о ее 
греховности. Женщины, пишет Монтень в своих «Опытах», «нисколько не виноваты в том, 
что порою отказываются подчинится правилам поведения, установленным для них 
обществом, – ведь эти правила сочинили мужчины, и притом без всякого участия женщины». 
Именно поэтому, утверждает великий французский философ, «у них с нами естественны и 
неминуемы раздоры и распри, и, даже самое совершенное согласие между ними и нами … 
чисто внешнее, тогда как внутри все бурлит и клокочет» [13, 93]. В главе «О стихах 
Вергилия» Монтень утверждает, что чрезмерно строгие требования к женской добродетели 
идут вразрез с ненасытной природой женщины, а, с другой стороны, молодые девушки 
воспитываются исключительно для любви, в их душах не запечатлевается ничего иного [14, 
96]. Женщин соблазняют, «распаляют» всяческим образом, продолжает Монтень, будоража их 
воображения, а потом осуждают их непорядочность. Отношение к наготе может служить 
таким примером: спартанские женщины каждодневно видели молодых людей своего города 
раздетыми догола и сами не очень следили за тем, чтобы «их бедра были при ходьбе надежно 
прикрыты, находя, как говорил Платон, что они достаточно   прикрыты   своей   добродетелью 
…   Но   те,   о   которых   говорит Св. Августин, те и впрямь считали искушение, исходящее 
от наготы, наделенным поистине колдовской силой и выражали в связи с этим сомнения, 
воскреснут ли женщины, чтобы предстать на Страшном суде, сохраняя свой собственный пол, 
или же сменят его на наш, дабы не искушать нас в этом царствии блаженных» [15, 101]. 
Любострастие, считает Монтень, по своей природе не заслуживает слишком суровой оценки, 
и приверженность женщин этому пороку в глазах мужчин становится отвратительней и гаже, 
чем того заслуживает его сущность, и ведет к последствиям еще худшим, чем истина, его 
породившая [16, 102]. Ведь Св. Иероним говорит, что считает более легким носить, не снимая, 
всю жизнь доспехи, чем тяжкое бремя девственности, а обет безбрачия – самый благородный 
из всех, ибо он самый тягостный. Итак, наиболее мучительный и суровый долг, какой только 
можно придумать для человека, «возложили  на  дам, и  честь  выполнять его предоставили им 
одним» [17, 103]. Следовательно, считает философ, природное желание в женщинах 
естественно, и было бы величайшей глупостью пытаться его обуздать [18, 109]. Нет ничего 
опасней и страшней для женщины, делает заключение Монтень, чем  господство мужчины  и  
безраздельное обладание ею [19, 127-128]. Что касается философии, пишет Монтень, то она 
«нисколько не ополчается против страстей естественных, лишь бы они знали меру, и она 
проповедует умеренность в них, а не бегство от них; ее усилия в борьбе с ними направлены 
исключительно против тех страстей, которые чужды нашей природе и привносимы извне» 
[20, 142]. Завершая свою главу «О стихах Вергилия», Монтень делает вполне «приземленный» 
вывод очень простыми словами о том, что и мужчины и женщины вылеплены из одного теста, 
«если отбросить воспитание и обычаи, то разница между ними невелика», обращаясь в 
качестве примеров к Платону, который в своем государстве привлекает и тех и других к 
занятиям всеми науками и всякой деятельностью, и философу Антисфену, не делающим 
различия между женскими добродетелями и мужскими. «Гораздо легче обвинить один пол, 
нежели извинить другой. Вот и получается, как говорится в пословице: потешается кочерга 
над сковородой, что та закоптилась» [21, 148]. Таков итог жизнелюбивой эпикурейской 
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философии Монтеня в отношении полов: нужно жить, сообразуясь с велениями природы, 
пользуясь в меру уготованными для женщин и мужчин телесными и духовными 
наслаждениями, в равной мере отвечая за свои ошибки. Поставив во главу угла культ «благой 
природы» и пытаясь утвердить идею естественности, естественного состояния человека, 
Монтень, как считают ученые, подготовил почву для теории естественного права, развитой 
писателями XVII в. и превратившейся в революционную теорию у представителей 
французского Просвещения XVIII в [22, 436-437]. 

В «Новой Атлантиде», представляющей собой итог долголетних размышлений Ф. 
Бэкона, на примере возвеличивания родоначальников-тирcанов также провозглашается идеал 
естественных обычаев, «согласных с природой». Социальный строй Бенсалема покоится на 
«естественных», патриархальных основаниях, в которых царит глубокое уважение к законам 
природы, в частности, к семейному принципу. Описывая «Праздник семьи», Бэкон всячески 
возвеличивает родоначальника-тирсана, породившего не менее тридцати детей и внуков, то 
есть в бенсалемском обществе окружены почтением и пользуются моральным авторитетом те, 
кто по естественным причинам являются родоначальниками больших семейств и 
приумножают число подданных бенсалемского государства. Какова же роль матери-
прародительницы столь большого семейства на Празднике семьи? «Тирсан выходит со всем 
своим потомством, причем мужчины идут впереди его, а женщины позади; а если жива мать, 
породившая их всех, то … на хорах отгораживают для нее особое помещение … там она 
сидит, невидимая присутствующими» [23, 20]. Более Бэкон не упоминает мать семейства в 
своем очень пространном описании Праздника семьи. То есть «идеал» Бэкона представляет 
собой идеал английского пуританства, отводивший женщине в религиозной антропологии 
реформационных учений крайне негативное место в космической драме грехопадения 
человека как его первопричины. Реформация, как известно, – и на идейном уровне, и на 
бытовом, – всячески принижала роль женщины, что отражало общую идеологию Реформации. 
В своей борьбе за светскую человеческую культуру, проникнутую разумом, гуманисты 
вдохновлялись светом античной мудрости, Лютер же негодовал, что в университетах «правит 
не столько Христос», сколько слепой языческий учитель Аристотель, и советовал изъять из 
употребления все важнейшие сочинения Стагирита [24, 276]. Суверенность человеческого 
разума – только одна из сторон гуманистического образования. Его краеугольным камнем 
было, как известно, убеждение  в исключительных достоинствах человека как природного 
существа, творческих возможностей, в его принципиальной склонности к добру. Естественно, 
что гуманизму был ненавистен аскетизм, составляющий стержень религиозной морали, что не 
могло не отразиться на отношении к женщине. Гуманизм игнорировал коренные 
христианские догматы о первородном грехе, искуплении и благодати: человек может 
достигнуть совершенства собственным разумом и волей, направленной на максимальное 
распространение всех его природных способностей. Гуманист Гуарино, разъясняя понятие 
studia humanitatis, писал: «Познание и нравственное совершенствование свойственны 
исключительно людям; вот почему наши предки называли это humanitas, т.е. деятельностью, 
свойственной человеческому роду» [25, 34]. Лютер, напротив, исходил из «коренной и общей 
испорченности человеческой природы» [26, 90-91]. 

В духовной области, писал Лютер, «в нас нет ничего чистого или доброго, но и мы сами, 
и то, что мы имеем, – все тонет в грехе … Все, что содержится в нашей воле, – зло, и все, что 
содержится в нашем уме,  – сплошное заблуждение и слепота. Поэтому человек творит только 
одну скверность, заблуждения, злобу, грех, злую волю и безумие» [27, 357]. Брак Лютер 
допускал только как необходимость, идеалом же считал безбрачие. «Найдется ли на свете 
человек, который не предпочел бы жить девственником и без жены, если бы он мог», – писал 
он [28, 271]. Ту же картину презренного ничтожества человека развертывал и Кальвин. 
«Поелику человек был создан из земли, – писал он, – так это для того, чтобы держать его в 
узде, дабы он не смел возгордиться; ведь нет ничего более безрассудного, чем высоко мнить о 
нашем достоинстве, когда мы живем в грязной и мерзкой конуре, да и сами в известной мере 
– всего только земля и грязь». Кальвин ссылается на самые фанатические писания  Августина 
и здесь ничуть не уступает отцу католицизма: «Даже малые дети осуждены, и не за грехи 
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других, но и за свои собственные. Ибо … в них уже скрыты семена греха. Более того, самая их 
природа есть семя греха, а потому она не может не быть отвратительной и ненавистной богу» 
[29, 142-146]. Этическим итогом такого истолкования мира и человека оказывался все тот же 
главный религиозный императив – покорность. Спасительную силу веры Лютер ограничивал 
этим непременным условием: «Никто не может получить оправдание через веру, покуда он 
прежде не докажет смирением, что он сознает свою греховность» [30, 173]. Очевидно,  как  
отмечает  С. Стам, что иррационалистическое мировоззрение средневековья не могло быть 
изжито в результате одного, пусть даже титанического рывка – Возрождения. Чтобы 
избавиться от «тысячелетнего кошмара всепоглощающего религиозного самоотчуждения», 
европейским народом пришлось пройти не только через новое религиозное одушевление, но и 
через новый фанатизм [31, 38].  

Оценивая особенности развития философской рефлексии и культуры в эпоху Нового 
времени, О. Гомилко отмечает: “То, что происходило в интеллектуальной среде ХУ11 в., 
сегодня привлекает внимание своим неожиданным соответствием современному осмыслению 
многих философских проблем. Мы привыкли воспринимать начало Нового времени как эпоху 
господства разума. Но не меньше оснований считать это время временем страстей. Это не 
означает, однако, что тема страстей как-то оппонировала теме разума, которая доминировала 
тогда в метафизике. Напротив, и это следует подчеркнуть, без рационалистического решения 
проблемы страстей не мог бы приобрести силу и вообще конституироваться самоосознанный 
субъект новоевропейской метафизики и культуры. Можно утверждать, что поиск решения 
проблемы человеческих страстей в философии ХVII ст. не занимал ни оппонирующего, ни 
маргинального положения, а составлял необходимое интеллектуальное движение по 
направлению вызревания рационализма как определенной культурной диспозиции” [32, 55]. 
Отмечается амбивалентное отношение мыслителей к страстям, когда, с одной стороны, им 
приписывалась важная для жизни функциональность, способствующая процессам адаптации, 
с другой же стороны, пристрастия воспринимались как причина страданий и 
характеризовались деструктивно. Специфическая заинтересованность философов ХVII в. 
состояла еще и в выяснении того, как взаимодействуют эти субстанции, как они влияют друг 
на друга и, в конце концов, что они собой представляют. Указанная проблематика и 
специфика подходов определяющим образом влияла на формирование гендерных стереотипов 
в культуре Модерна. 
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        О.А.ОСЕТРОВА  
 

АВРЕЛИЙ АВГУСТИН О ГРЕХЕ САМОУБИЙСТВА 
 

Актуальность проблемы самоубийства не только не иссякает со временем, а даже 
возрастает, о чем свидетельствует сегодняшний день. 

При этом на протяжении истории человечества оценка феномена суицида колеблется 
между диаметрально противоположными мнениями – от полного неприятия и осуждения до 
полного признания и оправдания. 

Важно отметить, что и отношение христианства к суициду было неоднозначным на 
протяжении истории его развития.  

Первоначально добровольная смерть христианских мучеников оценивалась как героизм. 
В Средневековье грех самоубийства выделялся как такой, которому безоговорочно не было 
прощения (хотя и Священное Писание христиан не содержит его четкого запрета). 
(Интересно, что средневековый обычай не хоронить самоубийц на общих кладбищах 
сохранялся, например, в Бретани и в начале ХХ века, где существовали для этих нужд 
кладбища специальные, куда, по свидетельству Ф.Арьеса со слов Г.Ле Бра, „гробы... не 
вносили через ворота, а передавали через ограду, поверх стены” [3, c.73]). Самоубийство 
рассматривалось как одно из последних искушений дьявола в artes moriendi. 

Гр.Чхартишвили отмечает, что Августин является первым из отцов церкви, кто 
обрушился на суицид [8, c.58], хотя и был более лояльным, либеральным в отношении к 
самоубийцам – христианским мученикам по сравнению с Фомой Аквинским, который 
окончательно закрепил за самоубийством понятие троекратного греха: перед Богом, перед 
обществом, перед самим человеком, что через 5 столетий ( в XVIII в.) опровергнет Д.Юм. 

Возможно, лояльность Августина по отношению к самоубийцам была обусловлена, 
между прочим, следующими факторами: 

- той исторической действительностью, которая хоть и не была ему современной, но дух 
которой еще витал в воздухе, насыщенном событиями кровавой расправы над первыми 
христианскими мучениками; 

- самим образом Христа, что как агнец покорно принял смерть от рук своих палачей; 
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- отсутствием прямого табу на суицид в Библии. 
С другой стороны, Августин выступил против самоубийства в силу отношения к Богу 

как Отцу и Царю Небесному, повелевающему своим рабам и все предопределившему, в том 
числе и время жить и умирать. Способствовал укреплению такой позиции философа и 
распространившийся в IV – V веках культ самоубийства в среде донатистов, последователей 
карфагенского епископа Доната, которые фанатично истребляли себя, на чем акцентирует 
внимание Гр.Чхартишвили. 

Таким образом, основным заданием данной статьи является анализ взглядов Августина 
на суицид, имеющих, между прочим, с точки зрения автора статьи, экзистенциально-
психоаналитические основания.  

Обозначенное задание данной статьи предусматривает решение следующих конкретных 
целей: 

1) выяснить на фактическом материале произведений Августина его оценку феномена 
суицида; 

2) проследить общее и отличное в точке зрения Аврелия на суицид с отношением к нему 
различных представителей философской мысли Античности; 

3) отметить экзистенциально-психоаналитические основания взглядов Августина на 
суицид; 

4) сделать выводы. 
Данная статья базируется на работе Августина Блаженного „О граде Божием”.  
Исходной точкой исследования для меня выступает то, что феномен самоубийства 

является производным от феномена смерти. Последний же своим происхождением  „обязан” 
проискам дьявола и грехопадению первых людей, поддавшихся его искушению. Поскольку 
же смерть не от Бога, то добровольная смерть тем больший грех перед Богом, вдохнувшим в 
человека жизнь. 

Таким образом, человеческая жизнь – дар Божий, и поэтому человек любит ее и 
стремится к самосохранению, испытывая страх смерти, как постоянное напоминание о своем 
грехопадении, и смерть, как наказание за него. Августин отмечает: „По некоторому 
естественному влечению само существование до такой степени привлекательно, что и 
несчастные не желают уничтожения и тогда, когда чувствуют себя несчастными, желают 
прекращения не своего существования, а своего бедствия” [2, с.551] [подчеркнуто мною – 
О.О.]. 

Здесь я вижу у Августина психоаналитический элемент, на котором также будет 
акцентировать внимание З.Фрейд. Суть его такова: в подсознании человека, как существа 
конечного и смертного, содержится безудержное стремление к само-сохранению во чтобы то 
ни стало – тот инстинкт, которому, отрицая его, Л.Фейербах противопоставит позже инстинкт 
само-отрицания, признав последний существенным в жизни как человека, так и других 
живых существ (животных, птиц). 

Из стремления к само-сохранению вытекают, с точки зрения Августина, два следствия: 
1) отношение человека к бессмертию; 
2) отношение человека к самоубийству. 
Проанализируем, вслед за христианским мыслителем, оба указанных отношения. 
Естественной я вижу согласованность стремления существовать с желанием бессмертия, 

что сегодня составляет актуальную проблему: в частности, российские мыслители конца ХХ- 
начала ХХІ вв. ведут поиски путей к бессмертию (например, разработки и поиски 
преодоления смерти проф. И.В.Вишева). 

В свою очередь, Аврелий Августин акцентировал на том, что в ситуации выбора 
человеком между совершенным небытием, где в забвение бы канули все несчастья и 
человеческие страдания, и вечным существованием в атмосфере неиссякаемого бедствия, Он 
[человек] с радостью и ликованием предпочел бы последнее. Свидетельством этого, 
подчеркивает философ, является следующее: 

- у людей: чувства и страх смерти; 
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-у неразумных животных: все разнообразные движения, направленные на 
существование и против гибели; 

- подобно неразумным животным „движутся” к существованию и растения; 
- и подобные же движения, нацеленные на бытие, присущи телам, в которых 

отсутствуют как чувствительность, так и признаки растительной жизни. 
Таким образом, Августин подчеркивает, что присущие смертным людям „чувства 

предпочитают лучше долго жить под страхом…[бесчисленных видов] смертей, чем, умерши 
раз, не бояться потом ни одной” [2, с.22], - это, с одной стороны. 

С другой же, выше была отмечена точка зрения Августина, принятая и 
распространенная в современной суицидологической мысли о том, что основным 
суицидальным мотивом (поскольку суицидальная деятельность всегда, хоть и в разной мере и 
степени, реальна соотносительно с человеческим бытием) выступает желание покончить со 
своим несчастьем – конкретным, или конкретными, но не со своим существованием в целом: 
изменись обстоятельства, изменилось бы и решение суицидента. Иными словами, воля к 
само-сохранению в определенных условиях трансформируется в волю к само-отрицанию, 
посредством реализации которой для суицидента остается единственно возможным сохранить 
внутриличностный стержень. 

Рассмотрим, насколько справедливым считает такой ход мысли и действий Августин. 
Для начала остановимся на понятии „воля суицидента”: какова природа этой воли? – 

Августин не рассматривает этого вопроса. Однако, исходя из рассуждений философа о 
природе доброй и злой воли, можно сказать следующее: поскольку все живое добро-вольно 
нацелено на существование, то стремление к его прерыванию есть реализация воли к 
самоотрицанию – воли злой, не имеющей ничего общего с Богом, призвавшим всевозможные 
тела к жизни. Причин для реализации человеком собственной злой воли – нет, потому что: 
„Злая воля, - пишет философ, - служит причиной злых деяний, причин же для злой воли не 
существует” [2, с.573], так как она [злая воля] является не производящей, а изводящей, 
уничтожающей; не восполнением, а убыванием: „Ибо уклониться (убывать – deficere) от 
обладающего высочайшим бытием к имеющему бытие в меньшей степени и означает начать 
иметь злую волю” [2, с.575].[подчеркнуто мною – О.О.]. 

Прокомментирую, опираясь на Августина: начинающий-иметь-злую-волю, отталкиваясь 
от того, в чем бытие содержится в меньшей степени, постепенно (а может и сразу) будет 
охватываться экзистенциальным отчаянием. Если такой человек не найдет в себе силы 
вернуться по восходящей к полноте бытия, то для него возможны следующие варианты 
поведения:  

1) он может остаться пребывать в „невесомом” положении, в атмосфере злой воли, 
раздумывая и ни на что не решаясь, но, наверное, проклиная (хотя бы подсознательно) Бога, 
мироздание, людей; 

2) он может продолжить свой путь по нисходящей, атрибутом которой есть умаление 
бытия. 

В итоге второй путь может привести человека к самоубийству, за которым ожидает его 
небытие как отсутствие проявлений бытия и незнание. И именно такое небытие человек в 
страхе своем начинает предпочитать полноте бытия, поскольку разрастающаяся злая воля 
действует уничтожающе, причем – изнутри, что выступает, с моей точки зрения, 
свидетельством наличия психоаналитической составляющей в деятельности суицидента: „ 
Ибо, - читаем у Августина, - то, что познается не в проявлении, а по отсутствию проявления, 
то… познается некоторым образом через незнание, чтобы сознательно не зналось” [2, с.576].  

В свою очередь, для Августина незнание стоит в одном ряду с видением мрака и 
слушанием безмолвия, а это, с моей точки зрения, и есть атрибуты небытия, в которое 
вступают через смерть. 

Под действие описанного выше механизма нисхождения (от бытия к небытию, что в 
данном контексте равнозначно – к самоубийству) могут подпадать и те, кто являются не 
реализаторами собственной злой воли, а оказываются средством для реализации злой воли 
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Других, разумеется, в виде злых деяний – насилия – над собою. Таковые могут выразить свой 
протест и попытаться доказать свою невиновность (и невинность) путем самоубийства. 

Рассмотрим, насколько правомерным является самоубийство-протест, с точки зрения 
христианского мыслителя. 

В качестве примера протестной формы суицидального поведения Августин избирает 
факты самоубийства женщинами (в частности, Лукреции) вследствие совершенного над ними 
насилия, в результате которого были поруганы их честь и целомудрие. 

В указанной ситуации женщины могут повести себя по-разному: 
1) покончить жизнь самоубийством; 
2) остаться жить. 
И если Августин допускает первый случай, то во втором он отказывает обвинителям 

оставшихся жить женщин в разумности, что является органическим следствием его 
неприятия самоубийства, обусловленного следующими установками: 

1) никто не властен вершить частный суд над преступником, поскольку вершащий 
превращается сам в преступника – человекоубийцу, что противоречит Божьей заповеди „Не 
убий”; 

2) в качестве человекоубийцы выступает и самоубийца, так же преступающий 
указанную заповедь и оказывающийся „тем преступнее, чем он невиннее в том деле, из-за 
которого считает нужным убить себя” [2, с.30]. 

Количественная мера преступности самоубийц, таким образом, по Августину, 
возрастает прямо пропорционально с ростом меры их невинности и находится в обратной 
пропорции с ростом меры их вины (то есть: 1) чем невиннее, тем преступнее; 2) чем виновнее, 
тем менее преступен). 

В качестве примера сопоставим величину преступности греха самоубийства Иуды и 
женщины, претерпевшей или избегающей насилия, вслед за Августином. 

Прежде всего, считаю необходимым отметить, что выбор Иуды Августином в данном 
контексте является единственно верным, поскольку Иуда совершил преступление всех времен 
и народов, предав Богочеловека, посягнув, таким образом, даже более, чем на божественную 
искру, коей является человек.  

Таким образом, можно выделить следующие – ключевые – грехи Иуды: 
- предательство Богочеловека, которое явилось итогом суммирования многих иных 

грехов, таких как зависть, сребролюбие, желание зла ближнему, лживость и т.д.; 
- самоубийство как результат отчаяния, что следствием своим имело, как отмечает 

Августин, невозможность (потенциальную, в том числе) покаяния во спасение, что, в свою 
очередь, аннулирует смысл его раскаяния. 

Но главное, по Августину, что грех самоубийц, не имеющих на себе вины, более велик, 
чем иудин. 

Читаем у Августина: 
- „но не тем ли более должен воздерживаться от самоубийства тот, кто не имеет в себе 

ничего, что заслуживало бы подобного наказания? ” [2, с.30]; 
- „с какой же стати человеку, который не сделал никакого зла, совершать злодеяние над 

самим собою и, убивая себя, убивать человека невинного единственно для того, чтобы не 
допустить другого стать виновным? Зачем совершать над собою грех самому только для того, 
чтобы над нами не был совершен грех чужой?” [2, с. 30-31]; 

- чужой грех, совершенный над добродетельным человеком, не может осквернить 
последнего, считает Августин; а если же человек этот почувствует себя оскверненным, то 
значит, совершенный грех не чужой, а его собственный. –  

Доказательство этому Августин видит, между прочим, в классификации благ на 
душевные и телесные: последние могут убывать, не причиняя ущерба жизни добродетельной, 
душевного же блага, считает философ, „нельзя лишиться и в том случае, если тело будет 
обессилено” [2,с.31], поскольку „при сохранении святости душевной не теряется и святость 
телесная, хотя бы тело и претерпело насилие, при нарушении же святости душевной теряется 
и святость телесная, хотя бы тело оставалось неприкосновенным” [2, с.32]. 
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Все вышесказанное служит фундаментом для анализа Августином самоубийства 
Лукреции, в котором мыслитель усматривает:  

1) потенциально скрытую для посторонних и актуальную для благородной Матроны 
вину, преступление тайного (или явного) сладострастия, что также непозволительно, а место 
здесь должно было иметь покаяние (хоть и перед богами ложными); 

2) „не любовь к целомудрию, а болезненное чувство стыдливости” [2, с. 35-36], которое 
и вызывает страх превратного о себе мнения в обществе (последнее, по Августину, есть ничто 
иное, как толпа). 

Августин не отрицает, что отдельные самоубийства могут удивлять величием духа их 
совершивших, но отказывает последним в благоразумии, ссылаясь на Платона, который, 
рассуждая о бессмертии души, отказывал уму, созерцающему ее, в праве на самоубийство. 
Однако, в дальнейшем философ указывает и на иллюзорность отмеченного выше величия в 
самоубийствах, вызванных тяготами жизни, страданиями, чужими грехами. – Все эти мотивы, 
по Августину, свидетельствуют не о величии, а о слабости духа и ума. Сила же и величие, 
наоборот, в том, чтобы вынести жизненные беды, презрение, сохранив чистую совесть. 

Так, Августин анализирует самоубийство Катона, восхищавшее современников 
последнего, Сенеку и многих других. 

По Августину, отмеченное восхищение и авторитетность поступка Катона кроются в 
следующих его чертах: 

- мудрости; 
- доброте; 
- правильности (поступков). 
Однако, отмечает мыслитель, сами друзья Катона (люди ученые) отговаривали его тем, 

что самоубийство в данном случае будет свидетельствовать скорее о слабости его духа, чем о 
силе, „ибо он [Катон – О.О.] являл собою не столько утверждение чести, избегающей 
бесчестного, а слабость, не способную перенести несчастье” [2, с.41]. 

Свидетельство этому Августин видит в том противоречии, что, отрицая своим действом 
власть Цезаря, Катон оставил ему любимого сына. Фиксирует философ и отсутствие побед 
Катона над Цезарем, что также есть в данном случае проявление слабости, потому что 
самоубийство слабее, чем попытки победить при нежелании покорения. 

Таким образом, Августин отрицает за Катоном возможность быть авторитетом, 
предписывающим самоубийство (как лекарство), в силу мотивов, руководивших им, среди 
которых христианский мыслитель выделяет: 

1) зависть Катона к славе Цезаря, который мог бы пощадить и его; во всяком случае, 
стыдливость Катона перед обозначенной (потенциально возможной) пощадой; 

2) отсутствие терпения (наличие его, в свою очередь, характерно для христианского 
мировосприятия), которое позволило бы перенести победу Цезаря; 

3) ослабление мужества. 
Последний пункт важен в суицидальной мотивировке для Августина, примером чему 

служит упоминание им о Геркуле, который: 
- мужественно побеждал чудовищ; 
- мужественно сжег себя на горе Эте, 
 потому что 
- утратил мужество перед обессиливающей его болезнью (между прочим, здесь налицо 

нерешенная до сих пор в Украине проблема эвтаназии). 
В случае с Геркулесом в наличии специфическая насмешка над его мужеством, хотя 

проблема эвтаназии содержит в себе много противоречивых элементов (вспомним, жизнь и 
смерть З.Фрейда). 

Неудивительно также противопоставление Августином действий Катона, покончившего 
самоубийством, и Иова, избравшего и предпочевшего смиренное терпение (христианскую 
добродетель) насильственной смерти (самоубийству) с целью избавления от страданий 
(принятие страдания также есть христианская добродетель). 
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Более того, Марку Катону предпочитает Августин Марка Регула, терпеливо 
переносившего рабство не из любви к жизни, а от неприятия самоубийства, кое есть великое 
злодеяние. В М.Регуле Августин видит действительную силу, проявившуюся в том, что ни 
счастье его не изменило в негативную сторону, ни несчастье. 

Не воспринимает Августин и массовые самоубийства (самоубийства осажденного 
города), когда жители, например, испанского города Сагунта, изнуренные голодом, 
уничтожили себя на общем, пожалуй, жертвенном костре. Мотив сагунтян: не попасть в руки 
(в плен) Ганнибала. 

В целом Августина интересуют не мотивы самоубийства, а вопрос о том, следует ли его 
совершать? – Ответ однозначен: Нет. Опора при таком ответе у Августина – в христианском 
Боге, едином истинном Боге, который, повелев и заповедовав в случаях гонений бежать из 
города в город, „не заповедовал, чтобы таким образом [путем самоубийства – О.О.] 
переселялись к Нему из этой жизни те, коим Он обещал обители вечные (Иоан XIV, 2)” [2,с. 
40]. 

По Августину, проблема здесь кроется в истинности христианского Бога и в лживости 
языческих богов: мыслитель уверен, что массового самоистребления сагунтян не произошло 
бы, будь они христианами. В последнем случае они бы имели четкие ориентиры своей 
деятельности вне зависимости от тех условий, в которых бы оказались:  

1) терпение за евангельскую веру, которое, питаясь и черпая из нее силы, никогда бы не 
дошло до крайней степени отчаяния, посылаемого дьяволом и разрешающегося при победе 
последнего самоубийственным актом; 

2) „…а подвергшись истреблению за эту веру, оно [население Сагунта – О.О.] 
претерпело бы это в той надежде, какую возлагало бы на Христа, в чаянии награды не 
кратковременной, а беспредельной и вечной” [2, с.143] [подчеркнуто мною – О.О.]. 

То, что произошло с сагунтянами, Августин считает закономерным в силу их 
принадлежности граду земному: спасение может быть достигнуто только посредством веры.  

В спасении же отказано тем, кто к сонму божеств причисляет покончивших 
самоубийством, как то произошло с женой царя Адаманта – Ино, добровольно утопившейся 
вместе с сыном его Мелицертом. 

Таким образом, устремления человеческие, по Августину, должны быть нацелены на 
град Божий, в котором (и для которого) „высочайшее благо есть вечная жизнь, а величайшее 
зло – вечная смерть…” [2, с.1005]. Именно вечную жизнь обещает в результате праведности 
единственно христианский Бог; ради нее одной, утверждает Августин, и он, и другие стали 
христианами. – Ни один же языческий (лживый) бог не нацелен на воздаяние ею (да и не в 
силах, потому что единственно истинным является христианский, давший веру, уверен 
Августин). 

Потому-то в отличие от христиан, нацеленных на жизнь вечную как на конец и благ 
земных, и зол, язычники, видящие конец благ и зол в настоящей жизни, желали быть в ней 
блаженными, а были лишь суетными, пребывающими во зле человеческом. К таковым 
относит Августин философов-стоиков, полемизируя с ними по поводу феномена 
самоубийства. 

Противоречивость стоиков христианский мыслитель видит в их взгляде на зло. С одной 
стороны, отмечает он, стоики ряд зол не воспринимают как зло, однако, с другой стороны, 
утверждают, что если они увеличатся до степени невозможности их выносить, то мудрец 
имеет право (и даже должен) покончить самоубийством с этой жизнью. 

Жизнь, полную страданий, которые в конце концов могут стать мотивами самоубийства, 
стоики, указывает Августин, называют блаженной, и продолжает: „Нечего сказать, блаженная 
жизнь, которая, чтобы покончить с собою, обращается за помощью к смерти! ” [2, с.1009]. 

Ведь если жизнь самое по себе блаженна, то желание ее конца – насильственного, 
искусственного – противоестественно. 

Если же возникает необходимость избежать жизни, то именно потому, что она 
наполнена бедствиями, равнозначными злу. 
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Ближе стоиков к истине, по Августину, находятся перипатетики и древние академики, 
определяющие бедствия как действительное зло. Однако, и они, отмечает мыслитель, 
пребывают в том же заблуждении, что и стоики, утверждая блаженство исполненной 
бедствиями жизни, результатом которой может быть самоубийство во избежание страданий. 

Августин пытается уяснить, вслед за указанными мыслителями, в чем заключается 
смысл жизненного блаженства: 

- в том ли, что жизнь блаженная исполнена бедствиями, от которых нужно бежать, но 
это - Абсурд; 

- в том ли, что она содержит в себе уход от бедствий путем смерти, но и это – Абсурд. 
Ведь если трансформируется такая блаженная жизнь в вечную, то никто не усомнится в том, 
что последняя несчастна: несчастье, резюмирует Августин, не прекращает им быть в силу 
своей кратковременности, но тем более на этом основании нельзя считать его блаженством. 

Августин подчеркивает, что анализируемые им мыслители справедливо указывают на 
голос природы, внушающий человеку любовь к жизни (то есть, между прочим, и к самому 
себе, поскольку человек – это соединение души и тела) и избегание смерти. 

Отсюда, самоубийство противоестественно природе человеческой, противоприродно. И 
не блаженная жизнь, а величайшее по силе зло, утверждает Августин, побеждает естественное 
влечение к жизни, к самосохранению в противовес самоотрицанию и заставляет „отнимать у 
самого себя то, что составляет человека” [2, с.1011], превращая мужество в человекоубийцу, 
кое тем самым и прекращает быть мужеством, поскольку побеждается злом. 

Таким образом, по Августину, только невыносимое зло побуждает человека решиться на 
самоубийство, что не может быть основой блаженной жизни. 

Выводы 
Абсурдно убивать себя сейчас, чтобы не согрешить потом, подчеркивает философ. И 

более того, если человек будет находиться перед выбором между двумя грехами, то лучше 
ему выбрать грех, который возможно замолить, покаявшись чистосердечно, нежели грех, в 
результате которого нет спасения и невозможно покаяние, поскольку уже не будет 
раскаивающегося. 

Не существует законной причины для самоубийства, считает Августин, а боязнь нового 
(потенциального) греха должна сопровождаться верою и желанием праведной благочестивой 
жизни, а не ее прекращения. 

Самоубийца, желающий избежать скорби временной, вовлекается в скорбь вечную, 
избегающий чужого греха, оскверняется собственным, который есть наитягчайшим, отмечает 
Августин. 

Человеку следует смириться с жизненными бедствиями, а не делать им вызов своей 
смертью, которая аннулирует и его смысл – Бог, исходя из христианского мировоззрения, 
никогда не простит этого вызова. 

Спасение же необходимо ожидать человеку, по Августину, только от благодати Христа 
Спасителя, цель которого уберечь человека после настоящей жизни от бедственной и вечной 
смерти и предоставить ему за жизнь праведную жизнь вечную, град Божий. О таковом 
назначении человека свидетельствует, по Августину, и устремленность его фигуры к небу. 

И если человеку присуща та степень свободной воли, при которой он может не грешить, 
то в будущем, надеялся и верил Августин, спасенное человечество обретет ту степень 
свободной воли, при которой человек уже не сможет грешить. 

Это изменение будет согласовано (Богом, разумеется) с другим: если первоначально, до 
грехопадения Адама, человек мог не умереть, то в будущем человек уже не сможет умереть. 

К сожалению, на сегодняшний день человек не только не избавился от атрибута 
смертности, но и в состоянии „оперировать” им по своему усмотрению, результатом чего 
выступает не изживший себя до сих пор феномен суицида.  

Перспективы: данная статья послужит в дальнейшей работе автора для воссоздания 
целостной картины средневекового видения проблемы самоубийства. 
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ЯКІСТЬ ЖИТТЯ ЯК КРИТЕРІЙ ФОРМУВАННЯ ОПТИМІСТИЧНОЇ ПЕРСПЕКТИВИ 

 
Сучасний розвиток України пов‘язаний як з глобальними тенденціями розвитку світової 

цивілізації, боротьбою за лідерство в неї, так і з домінуючими внутрішніми ситуаціями, що 
визначають логіку внутрішнього розвитку. Наближення парламентських виборів 2006 року 
актуалізує осмислення соціального розвитку, стратегічні напрями якого відстоюють політичні 
партії, виборчі блоки та їх лідери, впливаючи на громадську думку та масову свідомість 
українців. Мета агітації виборців полягає, з одного боку, у бажанні прийти у парламент, 
визначити напрями діяльності законадавчої гілки влади та за умовою політичної реформи 
сформувати уряд, з іншого боку, вибори є своєрідним моментом концентрації соціального 
капіталу перетворень.  

Саме тому проблема кризових явищ управління на сучасному етапі пов'язана вже не 
просто з пагубними технологіями, але з відсутністю системи єдиних напрямків і обмежень 
діяльності, визначених і збалансованих на різних рівнях і в різних сферах мірою життя. Люди, 
що приймають рішення, “не відають, що роблять”, не тільки через відсутність 
професіоналізму, але і ще через відсутність знання міри життя природи, людини, суспільства. 
Теорія про те, що “якщо управляти будуть професіонали – усе буде добре”, вірна лише у 
випадку, коли професіонали обмежують свої рішення триединою мірою життя на 
індивідуальному, груповому і суспільному рівнях і різних сферах життя. У протилежному 
випадку методи управління, що використовуються професійно, можуть служити тільки 
особистим і клановим інтересам, а стосовно іншої частини суспільства або до природи цілком 
допускається насильство. Сучасний розвиток науки і соціальних технологій дозволяє 
некрофілам і невротикам, що прагнуть до влади або володіють нею, успішно застосовувати 
насильство за допомогою психічного і фізичного придушення аж до “технологічних” убивств, 
у яких уже немає нічого особистого, людина, що заважає, визначається як перешкода, що 
усувається. Якщо при цьому врахувати рівень знань про управління комунікаціями і 
просування інформації по ним, технології перекручування інформації і збереження таємниці, 
то проблема насильницьких технологій набуває особливої гостроти. 

Регенерація соціального капіталу після “великого розриву” з традиційними нормами 
(релігії або ієрархічного устрою) вимагає відтворення за допомогою дискусій, доказів, 
культурних аргументів або культурних війн [1, 340]. П. Бурдьє виділяє три типи політичного 
капіталу:  той, що заснований на світогляді конфесій; той, що грунтується на формалізованих 
режимах потсмонархічного типу; та позиковий політичний капітал, що спирається на довіру 
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[2, 208]. Аспект формування довіри до влади широко вивчався Н. Луманом “Довіра і влада”, 
С. Ліпсетом та У. Шнейдером “Пробоїна у довірі”, Б. Міцтеллом “Довіра у сучасних 
суспільствах: пошук засад соціального порядку”, П. Штомпки “Довіра: соціологічна теорія” та 
ін. Проблему політичної довіри вивчали та вивчають відомі українські вчені Є. Головаха, 
Н. Паніна, А. Ручка, С. Макеєв, І. Мартинюк, Ю. Пахомов, А. Ковальова, О. Кокорська, [3; 4], 
О. Лисеєнко [5]. 

Соціальний оптимізм зростає в процесі розвитку й укріплення соціального капіталу в 
тому ступені, у якому соціальний капітал із потенційного переходить у практичний розвиток 
міри життя суспільства. Тому проект оптимістичного розвитку з державної політики, як 
ієрархічного детермінування, розростається до історичного сценарію в умовах цілеорієнтації 
соціального капіталу у формуванні громадянського суспільства в цілому і мережних 
структурах зокрема. Це положення є вірним і відносно глобальних процесів, тому у Програмі 
розвитку ООН у якості трьох основних опор співробітництва визначаються сприяння 
розвитку, інвестиції у розвиток людини, прибуток від яких вимірюється людським 
потенціалом; міжнародна торгівля, як каталізатор розвитку людини при обмеженні 
несправедливого обміну; безпека від використання насильства [6, 2-3; 7, 3]. 

Невизначеність цілеорієнтованих критеріїв якості життя у суспільній справі призводить 
до великих помилок у соціальній, економічній політиці, розпорошує людський капітал, 
деконцентрує соціальну енергію у вирішенні головних питань розвитку. 

При використанні цих систем розрахунків, які мають методологічні помилки, 
відбувається, на думку С.Г. Кара-Мурзи, “ефект Піаже”, втрата принципу збереження 
величини або кількості, який як інструмент міри “складає необхідну умову будь-якої 
раціональної діяльності” [8, 118]. Тому порівняння рівня життя відбувалось (а часто-густо і 
відбувається) за побічними, не життєвоважливими показниками, при зневажанні суспільних 
амортизаторів. С.Г. Кара-Мурза приводить дуже яскравий приклад: скарження лікаря та 
вчительки у фільмі “Іронія долі” на маленьку заробітну плату, але ж вони тільки-но 
безкоштовно отримали квартиру біля метро “Південно-Західної” Москви, яка зараз має ціну – 
60 тис. доларів, що є еквівалентом зарплати сучасної вчительки за 100 років. При цьому герої 
фільму їздять на таксі та літають на літаках, що зараз є дорогим задоволенням. 

Іншим недоліком використання лише кількісних показників, без з’ясування сутнісних 
детермінант якості життя, є відмова від концепції базовості економічної сфери у топіці 
суспільства, що є, на наш погляд, невірним, тому що добробут суспільства та заможність 
особистості у кінцевому рахунку базується на праці. В цьому аспекті можна солідаризуватись 
з В.М. Мініною, що праця є мірою соціальних відносин, головним фактором антропогенезу та 
ведучою силою всесвітньої історії. Він може бути обмірюваний за допомогою соціального 
часу, тобто часу, який витрачає суспільство як на відтворення матеріальних умов своєї 
життєдіяльності, так і на соціалізацію людини, відтворення його соціальних якостей. При 
цьому співвідношення робочого та вільного часу суспільства визначає структуру добробуту 
[9, 32-34]. 

Тому використання окремих макропоказників або мікропоказників часто-густо не 
враховують або втрачають ідею завзятої праці, вже в цьому знижуючи цінність ідеї добробуту 
народу. 

У цьому контексті доцільним є розгляд зміни структури вартості зробленого сукупного 
продукту, аналіз якої дуже вдало зробили В.О. Лісічкін та Л.О. Шелєпін. У системі 
класичного (домонополістичного) капіталізму ще К. Маркс в своєму “Капіталі”, розглянув 
подвійну природу товару, який, з одного боку, має споживацьку вартість, тобто служить 
задоволенню тих або інших потреб людини, з іншого, різний товар має загальну міру – 
вартість (суспільно необхідний робочий час для виробництва цього товару). Вона створюється 
працею в процесі виробництва та виявляється в процесі обміну, який здійснюється за 
допомогою грошей. Відбувається стихійне регулювання, встановлення вартості за допомогою 
ринку. Вартість зробленого сукупного продукту S ділиться на три частини S = с + V + m. с – 
постійний капітал, вартість будівель, обладнання, машин (основний капітал), сировини, 
палива (допоміжний капітал); V – перемінний капітал – вартість робочої сили; m – прибавочна 
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вартість, що створюється неоплаченою працею найманих робітників, яка привласнюється 
капіталістом.  

Для класичного капіталізму були характерні свобода ринкових відносин, стихійний 
характер економічних процесів, що за синергетикою обумовлює створення тимчасових 
структур з періодичними руйнівними кризами перевиробництва, які неминучі для класичного 
капіталізму. Постіндустріальне суспільство країн Заходу (для нього використовуються також 
терміни: інформаційне суспільство, суспільство споживання, сучасний капіталізм) має 
специфіку, яка пов’язана з виходом на перший план інформації, наука стає безпосередньою 
виробничою силою, економіка набуває надскладний характер. Основою економіки 
постіндустріального суспільства стало одержання надлишкової прибавочної вартості, що 
виникає за рахунок зниження витрат виробництва на окремій групі підприємств. На цих 
підприємствах час, що витрачається на виробництво продукту, нижче, ніж суспільно 
необхідний (середній), що визначає вартість (або випускається унікальний продукт). Джерело 
більш високої продуктивності праці створюється, як правило, за рахунок застосування нових 
технологій, іноді за рахунок удосконалювання методів організації виробництва. Але, як тільки 
науково-технічні досягнення стають достатньо широко впровадженими (засвоєними 
основною масою виробників), надлишкова прибавочна вартість зникає. Вартість суспільного 
продукту, на відміну від класичної формули, складається вже не з трьох, а з чотирьох 
складових: постійного капіталу с; перемінного капіталу V; прибавочної вартості m; 
надлишкової прибавочної вартості m*. Одержання m* відбувається за рахунок 
нестаціонарного ефекту, тому для одержання постійного прибутку повинні постійно 
впроваджуватися все нові і нові випереджальні технології. Принцип одержання 
максимального прибутку на основі надлишкової прибавочної вартості постійно поширюється 
на всі сфери життя суспільства, тому виникло “суспільство споживання”, в якому 
створюються нові предмети споживання і навіть потреби (“індустрії мод, кумирів, “зірок”) 
[10, 11-15.]. 

Саме зміна структури вартості зробленого сукупного продукту визначила домінанту 
духовно-культурного та наукового фактору розвитку суспільства, при цьому його основною 
тенденцією стає конкуренція за якість життя. Ці положення визначають також економічне 
підґрунтя реалізації людської потреби у самореалізації, або гармонізацію ступенів волі, якщо 
прийняти класифікацію суспільного прогресу В.М. Мініної. В її концепції виділяється три 
типи суспільного прогресу згідно трьом ступіням розвитку волі: волі як міри оволодіння 
стихійними силами природи, волі як міри оволодіння стихійними соціальними силами 
(соціальної волі) і волі як міри оволодіння людиною власними силами (волі особистості). 
Відповідно цьому, перший тип прогресу обумовлений в більшій мірі природною 
детермінацією, другий – соціальною, третій – біосоціальною. Головними факторами 
соціального прогресу є необоротний характер розвитку продуктивних сил, у якому домінує 
висхідна лінія (соціальна сутність прогресивних змін в продуктивних силах суспільства 
складається у вдосконалюванні здатності людини до праці), а також еволюція матеріальної і 
духовної культури і зростання її ролі в організації соціально-економічного і соціально-
політичного життя суспільства [11, 21]. 

Конкуренція країн у людському розвитку по-суті стає боротьбою за більш високий 
рівень якості життя, що поступово стає системним критерієм оптимістичної перспективи 
розвитку суспільства. Всі інші фактори є підсистемними або свідчать про залежність 
соціальної перспективи від центризму проблеми усталеності суспільства і збалансованісті 
усталеного людського розвитку. Спрямованість і зусилля держави в напрямку оптимістичних 
соціальних перспектив дають позитивний результат, якщо у результаті основним є 
підвищення рівня якості життя. У соціальних перспективах України однією з основних 
проблем залишається проблема убогості і бідності, яка має свою специфіку та визначає 
диспропорції у розвитку балансу якості життя між різними верствами населення або 
відсутність концентрації соціального капіталу у напрямку соціального розвитку суспільства. 

Працьовитість, дисциплінованість, освіченість українських людей відзначають 
практично всі іноземні інвестори в якості переваг української економіки [12]. Проблема 
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бідності в Україні викликана нерівністю прибутків і відсутністю закріплених законодавством 
можливостей збільшення прибутків при посиленій праці і високому рівні освіти. Ці проблеми 
визначені не стільки “тіньовою економікою”, скільки відсутністю продуманої фіскальної і 
соціальної політики держави. Порівняльний аналіз приводить до висновку про те, що бідними 
в Україні сьогодні є більш 30% населення. Так, якщо рівень бідності серед родин із 1 дитиною 
складає 28,3%, серед родин із 2 дітьми – 32,1%, із 3 дітьми – 38,4%, то серед родин із 4 дітьми 
він підвищується до 56,5%, а серед родин із 5 і великою кількістю дітей – до 80,4% [13, 76] 

Існування в Україні великого прошарку бідних людей  збільшує значимість проблеми 
безпеки життя людини, зростання злочинності і безпеки громадського життя України. У 
певних умовах ця інертна до іновацій сила може стати смертоносною для суспільства у 
руйнівному бунті під гаслом “грабуй награбоване”. Бідність і убогість знецінюють в мірі 
життя рівні здійснення і реалізації здійсненого. Люди, що знаходяться на грані біологічного 
виживання, знижують значення душевних і духовних цінностяей. Отже, душа і дух великої 
частини народу є нерозвиненими, а, виходить, життя України не може вважатися цілісним і 
наповненим. Але бідність і убогість – це ще не показник бездушності і бездуховності. Якщо 
відбудеться об'єднання найбідніших прошарків у боротьбі за права людини, існуюча 
структура суспільства зазнає серйозного руху соціального опору з можливою деструкцією 
віджилих форм соціальної структури. Але соціальний опір може перетворитися не тільки в 
творчу силу, що враховує міру життя людей, але і прийняти руйнівну форму, якщо міра життя 
буде руйнуватися. 

Програма “Боротьби з бідністю” вимагає не тільки ефективного механізму соціальних 
противаг диференціації населення (реформування пенсійної реформи й адресної допомоги), 
але і зміни податкового законодавства до людей діяльним і здатним вирватися з бідності. Крім 
того, зниження можливості навіть до простого відтворення населення України через загрозу 
убогості і бідності приводить до зниження трудових ресурсів і несприятливого 
демографічного співвідношення працездатних – непрацездатних, з переважанням людей 
пенсійного віку у результаті. Саме тому необхідний перехід від соціального забезпечення 
пільгових категорій населення до соціального інвестування і створення умов праці пільгових 
категорій із спрощеною системою підприємництва. У противному випадку споживче 
ставлення не просто підриває бюджет держави, але і стримує темпи росту. 

Проблема бідності підсилює процеси депопуляції, викликані падінням народжуваності і 
значним збільшенням смертності. Населення України тільки за 1991-1997 роки зменшилося на 
1487,5 тис. люд. У результаті зовнішньої міграції втрачено 450,7 тис. люд. Знизилася середня 
тривалість життя у чоловіків на 4,9 років, в жінок – на 2,6 років. Демографічна ситуація 
обумовлена глибокими деформаціями в житті суспільства, вона являється наслідком 
кризового стану основних сфер, порушенням узгодження в їхньому функціонуванні і 
розвитку. У результаті суспільство втрачає здатність до самостійного відтворення населення в 
необхідній кількості і якості [13, 16]. Ця тенденція досі не зупинена. Так, зниження населення 
у Запорізькій області на 140 тис. чоловік у 2004 році визначило розробку проекту виведення 
області у 2005-2006 роках з позакатегорійної системи фінансування, що означає зниження 
заробітної плати бюджетникам від 60 до 100 грн., тобто відбувається “ланцюгове погіршення” 
найбільш вразливих верств населення, які, до того ж, працюють на державу.  

“Суспільна справа” України має бути цілеспрямована на зниження рівня бідності 
населення і виступати одним із найважливіших критеріїв розвитку міри життя України. 
Вирішення проблеми бідності є вирішенням оптимального співвідношення політики 
соціального захисту – субсидіарності – стимулювання підприємницької активності, як 
важливої складової “спільної справи”. При цьому основною умовою формування 
оптимального співвідношення є формування сприятливого економічного клімату в сфері 
промислової і підприємницької зайнятості населення, державного вирівнювання в оплаті 
праці бюджетників, без завищеного рівня податків і дискримінації з боку фіскальних і 
контролюючих органів. 

Потенціал суспільства, як сукупність матеріальних та духовних сил держави та 
суспільства залежить від багатьох факторів, але, перш за все, від концентрації соціального 
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капіталу. Нажаль, максимальний потенціал суспільства виявляється лише в екстремальних 
для життя суспільства умовах, наприклад, у вітчизняній війні, коли існує концентрація зусиль 
керівництва держави та військ, народу в цілому. Тому максимальний потенціал суспільства 
досліджувався військовою наукою. У контексті концентрації соціального капіталу в опорі 
агресору у військовій науці виокремлюють наступні складові. Потенціал бойовий, сукупність 
матеріальних та духовних факторів, які визначають стан армії та флоту, та їх здатність 
виконувати завдіння, що стоять перед ними – важливі складові військового потенціалу. 
Головними елементами його є оснащеність армії та флоту, рівень бойової майстерності та 
стан морального духу. Високий рівень бойового потенціалу представляє собою міцний сплав 
високої технічної оснащенності, військової майстерності та непереборного морального духу. 
Потенціал військовий є можливості держави утримувати та вдосконалювати збройні сили, 
підвищувати їх боєздатність, поповняти навченими кадрами, забезпечувати сучасною зброєю 
та військовою технікою, всіма видами постачання у мірний та воєнний час. Оскільки 
військовий потенціал не є величиною постійною, він залежить від багатьох показників – 
чисельності особового складу, його морально-політичної, психологічної, загальноосвітньої, 
військової, військово-технічної підготовки, польової, морської та повітряної виучки, кількості 
та якості зброї, ступеню забезпеченості матеріально-технічними засобами, рівень розробки 
воєнної доктрини та військової теорії, їх відповідність вимогам воєнної практики, 
підготовленість командних кадрів, рівень бойової готовності збройних сил, мобілізації 
резервів та мобілізаційних можливостей держави. 

Соціальний потенціал – стан та рівень розвитку соціальної структури та відносин 
суспільства, що обумовлює можливості та здатність держави вирішувати завдання, що стоять 
перед нею. Включає всю сукупність відносин між класами, суспільно-політичними 
організаціями та соціальними групами, націями, народностями та інше. Велике значення має 
суспільна активність людей, особливості функціонуючих соціальних інститутів, тенденцій 
політичного та культурного розвитку, образ життя тощо. Потенціал соціальний виявляється у 
здатності існуючої суспільно-політичної системи створювати умови – сприятливі або 
несприятливі, – для формування та функціонування всіх інших потенціалів, що складають 
міць держави. 

Економічний потенціал – можливості держави забезпечувати матеріальні потреби життя 
та розвитку суспільства, а також виробляти все необхідне на випадок війни. Сукупність таких 
можливостей визначається соціально-економічним та політичним ладом суспільства, 
наявністю людських, трудових ресурсів та рівнем їх підготовки, наявністю сировинної бази, 
ступенем розвиненості промисловості та сільського господарства, транспорту та зв’язку, 
матеріальними запасами та резервами, а також рівнем розвитку науки та техніки. В цілому 
економічний потенціал виражається в обсягу національного багатства, сукупності суспільного 
продукту, рівні та обсягу виробництва, темпах та можливостях його росту, а також у 
можливості мобілізації засобів та ефективного перерозподілу в інтересах вирішення завдань, 
які стоять перед суспільством. Морально-політичний потенціал – духовні можливості 
населення країни, які визначені ступенем політичної та моральної свідомості народу та 
можуть бути перетворені у фактор досягнення соціальних, економічних, політичних та 
військових цілей. У військових відносинах морально-політичний потенціал знаходить своє 
вираження у здатності та готовності народу та армії витримати всі іспити війни, мобілізувати 
всі сили для досягнення перемоги. Науковий потенціал – можливість науки ефективно 
вирішувати поточні та перспективні завдання, що встають перед суспільством. Він 
характеризується рівнем розвитку науки, її зрілості, організаційної готовності до вирішення 
завдань, що виникають, а також забезпеченістю відповідними кадрами, інформацією та 
матеріально-технічними засобами [14, 581]. 

Інформаційна цивілізація внесла суттєві зміни в структуру потенціалу суспільства, 
оскільки часто-густо на перший план виходить інформаційна війна, метою якої є знищення 
або послаблення потенціалу інших держав, або використання їх потенціалу собі на користь. 
Інформаційна війна використовує, перш за все, надлишкову прибавочну вартість для впливу 
через систему управління, науковий потенціал на морально-політичну та економічну складову 
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суспільного розвитку. При цьому актуалізується проблема мобілізації потенціалу в ситуації 
деконцентрації та децентралізації економічного та політичного розвитку. Тому єдність 
суспільної ідеї та суспільної справи з постійно зростаючим добробутом населення, якістю 
життя є нагальною потребою соціального розвитку України. 

Сучасній Україні вже не достатньо оволодіння своїм економічним, політичним і 
соціальним “тілом”, як уміннями виживати (обмежувати або нейтралізувати деструктивні 
процеси руйнування суспільства) і ефективно управляти процесами обміну речовиною, 
енергією й інформацією. Україні, що прогресивно розвивається до повноти буття, необхідне 
душевне відношення до себе й інших на особистому, сімейному, організаційному, 
державному, суспільному рівнях. Зараз необхідна практика набуття духовного досвіду, 
створення довіри держави до свого народу,  практичне ствердження держави для свого народу 
у реалізації державними органами цінності життя, його душевної і духовної повноти. Цінності 
реалізації здійснення суб'єкта опосередковано залежать від розвиненої або нерозвиненої 
системи цінностей здійснення [15]. Але визначальною у реалізації являється сила духу. В 
свою чергу, сила духу залежить від життєвості цінностей і цілей, що втілюються й 
орієнтуються цінностями душевного і духовного справдження. Без орієнтації цінностей 
здійснення державна система може бути ефективною і діючою, але тільки для інших, 
приватних або далеких від розвитку суспільства інтересів. 

Змістовний оптимізм народу України в проекті соціальних перспектив означає 
наближення до погодженості в єдиній системі цінностей існування, здійснення і реалізації 
справдженого. Оскільки змістовний оптимізм і змістовний песимізм не є щось дане раз і 
назавжди, але являється нескінченним процесом узгодження життя (у його спільному потоці 
біологічного і соціального життя), кожне покоління приречене стверджувати своє розуміння 
міри життя і її основних цінностей, удосконалюючи механізми взаємодії людини зі світом. 
Тільки від розвитку життя народу України повинні залежати пріоритети, поставлені 
державою. 

Центральним критерієм повноти і зв'язаності “української ідеї” з єдиною “суспільною 
справою” є триєдність загальнолюдського (універсального, загальнопланетарного) блага – 
блага для України, що перевищує всі особисті інтереси – благо для конкретної людини, в 
одушевленому й одухотвореному житті, що втілює щоденно кожен свідомий громадянин, 
зворотнім зв’язком якої є зростання рівня якості життя. 

Зростання рівня якості життя пов’язане, по-перше, з підвищенням кількості та якості 
праці, її ефективності, продуктивності та творчості, впливу результатів праці на добробут 
людини, по-друге, з таким співвідношенням праці та вільного часу, яке є достатнім для 
відновлення соціальної енергії та сил, творчості, розвитку сім’ї, по-третє, з біологічним, 
психічним, та соціальним (моральним, душевним та духовним) здоров’ям, доступності, якості 
та забезпеченості охорони здоров’я; по-четверте, з розвитком соціального капіталу, який 
базується на підвищенні рівня соціального потенціалу країни, на творчості (як способу 
існування та здійснення дійсного гуманізму, міра буття особистості [16, 341-342]), 
взаємопідтримці, солідарності, взаємодопомоги у труднощах; по-п’яте, доступності сфери 
споживання, як перевищення рівня “корзини споживання” до рівня достатнього для 
задоволення душевних та духовних потреб, а не тільки мінімуму виживаності, та подоланні 
бідності та злиденності; по-шосте, постійне зміцнювання суспільних систем цінностей та 
моральних норм, як основи соціального розвитку у єдності “суспільної ідеї” та “суспільної 
справи”, непохитності українського духу. 

Втілення критерію підвищення рівня якості життя, повноти життя та добробуту України 
вимагає виявлення блага як сенсу існування української держави заради людського розвитку, 
усвідомлення сенсу життя кожної людини, родини в межах сенсогенезу України, а також 
пошук “української мрії”, як необхідності пошуку сенсу в житті. 
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В.В. ГЛАЗУНОВ 

 
ТРАНСФОРМАЦИЯ БОГАТСТВА И РАЗВИТИЕ ФЕНОМЕНА ОЛИГАРХИИ В 

ПОСТИНДУСТРИАЛЬНУЮ ЭПОХУ 
 

В условиях становления и развития демократии происходят соответствующие изменения 
во всех сферах жизнедеятельности общества. В социальной сфере изменения касаются, 
прежде всего, системы социальных ценностей. Одну из основных позиций в этой системе 
занимает ценность социального мира, а вместе с ней и жизни, сохранение которой становится 
основной общечеловеческой ценностью. Однако следует заметить, что проблема сохранения и 
стабилизации социального мира во многом зависит от общественной оценки другого 
системного феномена – системы производства, накопления и распределения богатства. 
Именно эта область является предметом повышенного социального внимания и действия 
морали, точнее - той  части указанного регуляторного института, которая базируется на 
восприятии и осознании социальной справедливости. 

Именно к социальной справедливости, в конечном счете, апеллирует политическая элита 
конкретных государств, предлагая массам ту или иную модель отношения различных групп к 
национальному богатству: его производству, накоплению и распределению. В частности, в 
настоящее время доминируют две парадигмы (модели) построения демократии: 
социалистическая и либеральная, которые предполагают принципиально различное 
отношение к богатству[1, 26-33]. Реализация на практике крайних моделей указанных 
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парадигм повышает вероятность социального кризиса, а значит, ставит под сомнение 
стабильность социального мира. Эта проблема актуальна, как на уровне национальных 
государств, так и во всемирном масштабе, на транснациональном уровне.   

Актуальна названная проблема и для современного украинского общества. На фоне 
деклараций о построении демократического государства, проявляется ряд 
антидемократических тенденций, которые сопряжены с феноменом богатства. К таким 
тенденциям можно, прежде всего, отнести формирование современной украинской олигархии, 
как признак политико-экономической системы. Указанные олигархические тенденции 
являются следствием реализации и доминанты либеральной модели построения политико-
эконо-мической системы: построения «олигархического благосостояния» (остающегося в 
руках немногих), а не «демократического благосостояния ( которое может быть 
распространено на всех) [1, 26]. Усиление этих тенденций может, как уже указывалось, 
поставить под сомнение стабильность социального мира. Это, в частности, может произойти в 
условиях отсутствия должного социального контроля за действиями современной политико-
экономической элиты. Ведь необходимо помнить, что «демократия – это контроль за 
правителями со стороны управляемых. И, поскольку … политическая власть может и должна 
контролировать экономическую власть, политическая демократия оказывается единственным 
средством контроля за экономической властью со стороны управляемых. При отсутствии 
демократического контроля у правительства не будет ни малейшей причины, почему бы ему 
не использовать свою политическую и экономическую власть в целях, весьма далеких от 
защиты своих граждан»[2, 329 - 330]. 

Однако, для осуществления контроля на должном уровне, необходимо общественное 
осознание опасности, которую несут в себе антидемократические олигархические тенденции, 
которые, как уже отмечалось, непосредственно связаны с феноменом богатства – ведущим 
системным признаком олигархии. 

Следует заметить, что феномен богатства трансформировался во времени. 
Общественному сознанию, обладающему известной инерционностью, требуется 
определенное время для более или менее адекватного осмысления этих изменений. И, прежде 
чем переходить к рассмотрению особенностей современного состояния данного феномена, 
попробуем проследить генезис его во времени, стараясь выделить общие и специфические 
черты феномена в каждой эпохе, его содержательные и формальные характеристики. 

Начнем с аграрно-рабовладельческой эпохи. Основным источником богатства являлась 
земля, к которой прикладывалась физическая сила рабов. И то, и другое, находилось в 
частной собственности у рабовладельцев, которые и имели возможность с помощью насилия 
присваивать себе излишки труда. Накопление богатства осуществлялось, прежде всего, за 
счет присвоения источника реального продукта, в качестве которого и выступали рабы и 
земля. Накопление частично было возможно в виде денег (на фоне относительно высокого 
уровня торговли)[3]. Феномен олигархии проявляется сквозь призму богатства за счет 
количественного показателя в процессе распределения произведенного и накопленного 
богатства, а именно, на фоне значительной диспропорции при общественном распределении 
указанной формы богатства.  

В условиях аграрно –феодальной эпохи источником материального продукта по-
прежнему оставалась земля, но в качестве прилагаемой силы (энергии) использовались 
крепостные крестьяне. Этот «тандем» и воспринимался на уровне общественного сознания в 
качестве источника богатства. Роль денег в условиях натурального хозяйства ничтожна. 
Накопление велось преимущественно в виде натурального продукта и его источника «земля  + 
крепостные» [4].  

Таким образом, несложно заметить, что и на рабовладельческом, и на феодальном 
«этапах» исторического процесса источник богатства был неразрывно связан с источником 
физической силы, энергии (даже на уровне обыденного восприятия). Это происходило на 
фоне социального дефицита как «природного носителя энергии» - земли, так и 
относительного дефицита «человеческого потенциала», носителя физической, 
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интеллектуальной и иного рода человеческой  энергии. Количественная составляющая 
олигархического богатства все та же -разительная диспропорция в сфере распределения. 

Основной особенностью капитало-промышленной эпохи явилось то, что «крестьяне, 
освобожденные от почти рабской зависимости от земли, превратились в городских рабочих, 
подчиненных частным или государственным работодателям» [5, 31]. 

Главный источник обогащения – промышленные средства производства, находящиеся 
либо в частной собственности, либо в государственной собственности.  Характерно то, что 
рабочая сила, не представляющая дефицит, уже не воспринимается как составляющая 
богатства.  Отличительной же чертой процесса накопления олигархического богатства, его 
основным фактором становится  концентрация машинного производства в частной 
собственности.  

В условиях капитало – финансовой эпохи в качестве главного источника богатства и 
самого богатства воспринимаются деньги, финансы. Происходит их фетишизация на уровне 
общественного сознания. Они рассматриваются как базовый источник обогащения. Во вторую 
очередь в качестве такового рассматриваются сконцентрированные средства производства. 
Рабочая сила, не представляющая дефицита, в расчет по-прежнему не принимается. «важно 
заметить, что на уровне сознания само богатство …приобретает форму , воспринимаемую как 
«капитал». Определяющей характеристикой капитала является способность к увеличению в 
рамках теории прибавочной стоимости. Основополагающим моментом в рамках указанной 
теории является понятие эксплуатации, т.е. присвоения излишков труда, которые, по сути 
дела, являются также выражением потенциального богатства.»[6,147] Ведущую роль играет 
финансовый капитал, на основе которого происходит формирование финансовой олигархии. 

Таким образом, даже беглый анализ генезиса феномена богатства позволяет сделать ряд 
важных выводов: 

1. Богатство, как феномен, имеет субъективное и объектное наполнение. С одной 
стороны, имеется вполне реальное воплощение, материальные носители. С другой стороны, – 
обязательно присутствует субъективное, оценочное восприятие  указанного материального 
носителя. Оценивается его качественные и количественные характеристики. 

2. Субъективное отношение к материальным носителям, воспринимаемым в качестве 
богатства, изменялось в зависимости от изменения характера производственных отношений. 

3. Объективная сторона богатства сопряжена с феноменом «производительные силы». 
4. Обязательным условием реализации субъективной составляющей богатства является 

то, что материальный носитель должен быть в дефиците. Только в этом случае он 
субъективно приобретает общественную ценность и значимость (рассматривается как 
богатство). 

5. Дефицит материальных носителей может быть искусственно создан в результате его 
субъективного перераспределения в процессе организации соответствующих 
производственных отношений. Олигархия предполагает один из крайних вариантов 
субъективного создания дефицита материальных носителей. Это происходит на этапе 
общественного распределения национального богатства. 

6. Богатство существует в процессе производства, накопления распределения и 
потребления. 

7. В процессе распределения и потребления богатства актуализируется вопрос формы 
собственности.  

Кроме того, стоит заметить, что богатство имеет специфическое  свойство – 
удовлетворять витальные (жизненные) потребности человека. Вся же жизнедеятельность, как 
отдельного индивида, так и общества в целом, может быть представлена в качестве 
определенной энергетической системы. При этом процесс производства богатства 
представляется энергетической системой взаимодействия «человек- природа». В этой системе 
происходит адаптация энергии природы к энергетическим потребностям человека, общества. 
В процессе этой адаптации происходят энергетические затраты, как на индивидуальном 
уровне, так и на уровне общества в целом, связанные с затратами как физически, так и 
умственных усилий. В этой связи актуализируется проблема эффективности процесса, а 
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именно -соотношения объема энергетически насыщенного адаптированного продукта  к 
объему энергетических затрат. 

Учитывая все вышеизложенное, можно попытаться исследовать феномен богатства в 
современных условиях в контексте олигархических тенденций. В частности, мы проследили 
основные закономерности реализации богатства в качестве системообразующего признака в 
процессе олигархизации в предыдущие эпохи. Необходимо рассмотреть вопрос, каким 
образом общие закономерности смогут действовать в изменившихся условиях. 

В этой связи следует подчеркнуть, что богатство, как системообразующий признак 
олигархии, сопряжен не только с социально-экономической сферой, но и со сферой 
политической. Именно достижение определенного степени богатства, его уровня, являются 
критерием для реализации еще одной олигархической характеристики – имущественного 
ценза при прохождении в политическую власть. Это - конкретное проявление общей 
закономерности взаимосвязи и взаимозависимости экономики и политики. 

Рассматривая проблему соотношения богатства и власти, стоит обратить внимание на 
такое понятие как «властный ресурс» или ресурс власти. Исключительно при его наличие 
возникает момент подчинения и дисциплины, т.е. и проявляется феномен власти как таковой. 
В политологии рассматриваются различные виды властных ресурсов, но характеристики, 
которые присущи властным ресурсам, во многом совпадают с характеристиками «богатства». 
Аналогично богатству, политический или властный ресурс имеет объективную и 
субъективную сторону; его основой является носитель, представляющий определенную 
социальную  ценность; ценность проявляется на фоне дефицита и т.д.. Исходя из этой 
аналогии, можно сделать вывод, что власть, благодаря наличию различных видов властных 
ресурсов может быть соотнесена с богатством. Властные ресурсы подлежат «обмену» в 
системе политического рынка. Однако те же ресурсы могут быть приведены и к системе 
экономического рынка. В этом случае власть может рассматриваться как специфический 
товар и вполне адекватно вписываться в формулу Д – Т (=Власть) – Д'. Эта способность 
власти приносить прибыль  широко используется современной постсоветской олигархией. 

Эта архиважная и сложная проблема требует отдельного, более детального освещения. В 
рамках же данной статьи хотелось бы обратить внимание на то, что понятия «капитал», 
«ресурс», «богатство», имеют много общего в своей основе, в содержании. Различное их 
использование  имеет формальный характер и зависит в значительной степени от сферы, в 
которой происходит энергетический обмен ресурсами. В таком контексте имеет смысл 
говорить о «всеобщем рынке» обмена всеми видами ресурсов.  В различные эпохи ведущую 
роль в процессе обмена играют  различные виды ресурсов, что и фиксируется общественным 
сознанием. Олигархи, в этом контексте представляются как наиболее успешные менеджеры, 
способные наиболее эффективно и выгодно произвести указанный обмен. Не составляет 
исключение и современная эпоха.  

Современное состояние большинства стран мирового сообщества, в том числе и 
Украины, с точки зрения развития производительных сил, характеризуется как состояние 
трансформационного перехода от индустриального к постиндустриальному или 
информационному обществу. Поэтому нынешняя  политико –экономическая система  
содержит в себе, в той или иной пропорции, элементы производственных отношений всех 
предшествующих эпох и грядущей - информационной. В этих условиях трансформируется 
феномен богатства.  

Можно согласиться с тем, что, «в конечном счете, основным ресурсом нового 
постиндустриального порядка определяют информацию»[7, 427] (427энциклопедия 
.философия). Исходя из этого, можно предположить, что информация, и ее источники, 
становятся обновленной, трансформировавшейся формой феномена богатства. Следует иметь 
в виду, что информация обладает всеми характеристиками и способностями богатства 
прежних эпох: имеет объективное и субъективное наполнение, представляет ценность на фоне 
дефицита и т.д. Видоизмененное богатство обладает своеобразной способностью 
производства, накопления и распределения. Можно согласиться с тем, что «ведущей отраслью 
экономики станет интеллектуальное производство, продукт которого будет аккумулироваться, 
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а аккумулированная информация станет распространяться через синергетическое 
производство и долевое использование»[7, 427]. Однако следует учитывать, что долевое 
участие различных социальных групп в процессе распределения может идти по различным 
моделям. Олигархия предлагает свою специфическую модель. 

Вместе с тем, в «новом богатстве», наряду с общими для всех эпох проявлениями,  
имеются и определенные формальные особенности.  Несложно заметить, что информация, 
прежде всего в виде «знания», присутствовала в процессе производства всегда, во все эпохи. 
Однако доля их в процессе создания «богатства, энергетически наполненного продукта, в 
различные времена была различной. Современное положение может быть охарактеризовано 
как количественно-качественный скачек или информационная революция [Наиболее полно:5]  

Следует обратить внимание и на роль информации в рамках  модели «энергетического 
обмена». По своим свойствам информация тождественна орудиям труда в системе средств 
производства. Ее социальное предназначение - не столько преобразовать энергию природы, 
сколько повысить эффективность этого процесса. Информация, как и орудия труда, выступает 
катализатором, способным в значительной мере изменить соотношение в балансе 
энергонасышенности продукта производства к энергетическим затратам в ходе производства. 
Информация настолько повышает эффективность производства, что ее социальная ценность в 
последние годы во много раз превысила «традиционную» ценность самого продукта. Это 
явилось основанием для пересмотра системы ценностей в структуре «продукта». С одной 
стороны, себестоимость производства продукта значительно сократилась за счет сокращения  
производственных энергозатрат, с другой стороны, доминирующую долю в структуре 
«ценности современного продукта занимает ценность информации.  Таким образом, 
информация, ее источники, становятся новым ресурсом современной эпохи. Именно этот 
обобщенный информационный блок становится современной формой богатства.   

Вследствие трансформации феномена богатства общественное сознание не способно 
адекватно среагировать на происходящие изменения. В связи с чем идет значительная 
задержка в становлении социальных ценностных шкал по отношению к новым формам 
богатства. Значительные проблемы существуют в закреплении формы собственности на новое 
богатство (например: авторское право). Однако, несмотря на известную размытость и 
неопределенность на уровне общественного сознания, новое богатство занимает 
значительную часть рынка, на котором продолжают присутствовать «традиционные» виды 
богатства. Новые формы богатства включаются в процесс обмена. Несмотря на огромные 
усилия по приведению старых и новых форм богатства к единой ценностной шкале, единым 
эквивалентам,  их относительная «неопределенность» является причиной постоянных 
кризисов и обвалов на современном рынке.  Это происходит в результате несоответствия 
системы новых производительных сил системе новых производственных отношений.  Основу 
комплекса новых производительных сил, как уже отмечалось, составляет «информационный 
блок» (информация плюс ее источник). Эта система входит в противоречие с 
производственными отношениями, которые можно в обобщенном виде представить как 
всеобщий рынок обмена ресурсами, и, прежде всего, информационными ресурсами. Основой 
для противоречия является ИНФОРМАЦИОННАЯ НЕПРОЗРАЧНОСТЬ рынка, т.е. 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ дефицит. Этот дефицит создается искусственно социальными 
группами, прежде всего политико-экономическими элитами, имеющими непосредственную 
узкогрупповую выгоду. Наиболее ярким выражением такой социальной группы является 
олигархия. Олигархия в современных условиях трансформировавшегося богатства изменила 
соответствующим образом весь комплекс форм, методов, средств, приемов, технологий своей 
деятельности в сфере производства, накопления, распределения богатства. При этом 
содержание ее деятельности на уровне основных  целей, задач и принципов социальной 
активности олигархов осталось прежним. Эта часть процесса сводится к перераспределению 
социального богатства в рамках модели, предполагающей крайнюю степень  диспропорции. 
«Крайняя степень», в рамках предлагаемой модели, предполагает качественно – 
количественное состояние системы отбора богатства (или энергии) одной частью общества у 
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другой (или эксплуатацию), при которой энергетическое существование последней 
становится невозможным.  

Таким образом, актуализируется проблема получения адекватной информации в 
условиях информационного общества. За счет неадекватной информирования общества 
относительно ресурсов, на всех этапах развития человечества происходил неравноценный 
обмен ресурсами, что явилось основой эксплуатации. В условиях информационного общества 
этот процесс интенсифицировался как никогда раньше. Олигархические структуры, как на 
государственном уровне, так и на транснациональном, стоят во главе этого процесса. 
Многочисленные социальные взрывы – проявление того, что олигархи недооценивают 
положение «кризисной точки» - точки, где самосознание общества еще мирится с уровнем 
эксплуатации.  
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Е.С.АЛЕКСАНДРОВА  
 

СОДЕРЖАНИЕ КАТЕГОРИИ „ХОЗЯЙСТВО” И ПОНИМАНИЕ  ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ЭТИКИ В ТВОРЧЕСТВЕ С.Н. БУЛГАКОВА В КОНТЕКСТЕ СТАНОВЛЕНИЯ 

СОВРЕМЕННОЙ ФИЛОСОФИИ ЭКОНОМИКИ 
 
По известным причинам труды русских философов С.Н. Булгакова, В.С. Соловьева, П.А. 

Флоренского, Н.О. Лосского, С.А. Франка, И.А. Ильина, Л.П. Карсавина и многих других не 
публиковались в течение советского периода. В последнее время сформировались 
благоприятные условия для осмысления их философского наследия. Многие философские 
концепции русских мыслителей не были завершены и систематизированы, прежде всего, по 
причине  насильственного изъятия их из социокультурного контекста. Большинство из них 
представляют как бы пролегомены к философии будущего [13, 14].  

Русская философия  существенно отличалась от западной следующими особенностями: 
1) русская мысль всегда оставалась связанной со своей религиозной почвой; 2) русская 
философия всегда  сохраняла особый дух свободы, который никогда не угасал в церковном 
сознании. Оба этих начала последовательно осуществлялись в России [13, 33]. 

За последние десятилетия появились монографии, посвященные  анализу украинской и 
русской религиозной традиции конца ХІХ  - начала ХХ в. Среди этих работ следует выделить  
работы В.Н. Акунина [1], И.А. Новикова [12]. Огромный вклад в разработку заявленных 
проблем внесли П.П. Гайденко [8], П.А. Сапронов [14], С.С. Хоружий [15], [16],          
С.Б. Крымский [10].  
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Одним из видных представителей когорты русской философской мысли ХХ века 
является известный философ и богослов С.Н. Булгаков (1871-1944). Его творчество 
претерпело большие изменения, эволюция его взглядов шла от марксизма к православной 
религиозности. В своих работах «Свет невечерний», «Философия хозяйства», «О 
Богочеловечестве», «Православие» и др. он делает попытку соединить философскую 
традицию русской философии в разработке сущности всеединства с постулатами 
догматического богословия. 

С.Н. Булгаков принадлежит к  плеяде таких известных ученых, как П. Струве, 
Н. Бердяев, М. Туган-Барановский, В. Водовозов и др., которые в начале ХХ в. возглавили 
одно из влиятельных направлений в политической экономии – социальное (социально-
историческое или историко-социологическое).  Особенность этого направления была в том,  
что в сферу экономического анализа включались достижения: философии, социологии, 
психологии, права, этики, и других сфер обществоведения. Социальное направление  
экономической теории также  учитывало,  в качестве основных, неэкономические факторы 
общественного развития при анализе социально-экономического генезиса общества. Это 
направление было известно своей социологической, морально-этической, историко-
генетической интерпретацией проявлений экономической жизнедеятельности общества. В 
дальнейшем это направление дало толчок к развитию на Западе одного из ведущих 
направлений мировой экономической мысли ХХ ст. – институционализма [7, 340]. 

На первое место в исследовании С.Н. Булгакова вышла идея нового понимания человека 
в системе хозяйственных отношений. Он сознательно выступил с отрицанием доминирования 
в экономической науке экономического материализма, противопоставляя ему креативную 
роль человеческого фактора как проводника этических принципов и христианского духовного 
начала. Такое понимание человека сформировалось у С.Н. Булгакова под влиянием 
концепции определяющей роли религиозной этики в возникновении  нового типа экономики и 
новых  форм хозяйственной жизни [7, 343-344]. 

Главным объектом критики С.Н. Булгакова стал экономический детерминизм в 
интерпретации человека и его хозяйственной деятельности, который доминировал в 
экономической науке современной классической школы. Критика С.Н. Булгакова была 
сконцентрирована в следующих основных направлениях [7, 344]: 

1. Против философии гедонизма И. Бентама, представителя начального этапа 
классической школы политэкономии. Согласно Бентаму человек всегда стремится к 
наслаждениям и удовлетворению материальных интересов. 

2. Против  «этического материализма политической экономии»     А. Смита и его 
известной концепции «экономического человека», который руководствуется, в основном, 
эгоизмом, то есть осознанными экономическими потребностями и интересами. 

3. Против представлений Д. Рикардо и его последователей об экономическом человеке, 
как механизме для калькуляции удовольствия, сопоставления наибольших выгод с 
наименьшими затратами; 

4. Против доктрины экономического материализма К. Маркса и построенных на ее 
основе концепций социализма. 

В творчестве С.Н. Булгакова можно найти более  широкий взгляд на содержание 
категории хозяйства и экономической деятельности общества. Булгаков делает акцент  на 
значимости всей совокупности морально-этических принципов, которые управляют 
экономической деятельностью человека и определяют его экономическое поведение. 

Онтологические позиции учения С.Н. Булгакова базируются на догмате троичности и на 
присутствии троичности в нашем бытии, природе человека. Основной мотив его мысли – 
оправдание мира, утверждение смысла нашей жизни. Оправдание мира, по С.Н. Булгакову – 
это решение двух задач: раскрытие связи Бога и мира; на основании этой связи  можно 
рассматривать наш природный мир. 

Следует остановиться на софийности мировоззрения мыслителя которая пронизывает 
всю его философию. 

 Учение о Софии занимает большое место в творчестве Булгакова. Софиологию 
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Булгакова «можно определить как метафизическое учение о причастности мира богу, 
соединяемое с богословским учением о  догматических предпосылках такой причастности» 
[15,80]. София это единый первообраз мира или собрание первообразов (идей или 
Божественных  замыслов). София это всеорганизм идей.  В работе «Агнец божий» софиология 
Булгакова была представлена не как часть философского построения, а как богословское 
учение. Главной проблемой оказалось соотношение между Софией и Ипостасью. Булгаков 
наделяет Софию атрибутами личного бытия. Следовательно, возникает закономерный вопрос: 
или София является четвертой ипостасью Бога, или она совпадает с одной из трех Ипостасей? 

В «Свете Невечернем» С.Н. Булгаков пытается дать ответ на этот вопрос. Он 
приписывает Софии особый род бытия, пограничный между Богом и миром, - и за счет этого, 
она, хотя и признается «четвертою ипостасью», однако не участвует в жизни внутри 
божественной…» [4, 212]. 

 В “Агнце Божьем” философ выдвигает новую концепцию. София теперь - Божественна, 
она пребывает в Боге и является не ипостасью, а общей природой всех ипостасей [5]. 

 С.Н. Булгаков отмечал, что все сферы жизни человека пронизаны Софией. Тварное 
бытие у Булгакова имеет название “тварной Софии”. У Сергея Булгакова софийное 
преобразование мира и достижение идеального мира есть теургия. 

Софийность философии Булгакова распространяется и на его понимание сущности 
хозяйства. 

В качестве исходного, родового понятия, которое С.Н. Булгаков подводит под 
определение хозяйства, выступает понятие жизни. Однако жизнь получает в “Философии 
хозяйства”  свое определение через противопоставление ее неживому, вещному началу в 
бытии, неорганической природе, которое видится С.Н. Булгакову  чем-то неполноценным, 
ущербным.  “Вещи, так называемая мертвая природа, то есть все то, в чем по-видимому 
отсутствуют признаки жизни, есть только минус жизни, отрицательный ее коэффициент, но 
вне этого, хотя и отрицательного, однако выраженного в терминах жизни, определения они 
превращаются в призраки, улетучиваются” [3, 81]. 

Приближаясь к определению хозяйства С.Н. Булгаков ощущает, что само появление 
хозяйства есть ни что иное, как следствие умаления человеческой свободы, что проявляется в 
усилении «зависимости человека от среды, от удовлетворения своих низших, животных, или 
так называемых материальных потребностей, без которого уничтожается жизнь» [3, 83]. 

В процесс борьбы за жизнь с враждебной средой можно вписать по С.Н. Булгакову и 
человеческое хозяйство. Наиболее общее определение хозяйства у С.Н. Булгакова строится на 
противопоставлении живого неживому: «Борьба за жизнь с враждебными силами природы в 
целях защиты, утверждения и расширения, в стремлении ими овладеть, приручить их, 
сделаться их хозяином и есть то, что в самом широком  и предварительном смысле может 
быть названо хозяйством. Хозяйство в этом смысле свойственно всему живому, не только 
человеческому, но и животному миру» [3, 83]. Далее С.Н. Булгаков переходит к 
конкретизации категории хозяйства. “Однако в точном смысле слова хозяйственная 
деятельность свойственна только человеку, причем она включает в себя в качестве 
подчиненных и частных моментов и элементы хозяйства животного мира” [3, 84].  

Переходя к окончательному, обобщающему определению хозяйства, верный 
софиологической установке С.Н. Булгаков, не может избавиться от негативизма по 
отношению к вещному началу. “Итак, хозяйство есть борьба человечества со стихийными 
силами природы в целях защиты и расширения жизни, покорения и очеловечения природы, 
превращения ее в потенциальный человеческий организм. Содержание хозяйственного 
процесса можно, поэтому выразить еще и так: в нем выражается стремление превратить 
мертвую материю, действующую с механической необходимостью, в живое тело, с его 
органической целесообразностью, поэтому в пределе цель эту можно определить как 
превращение всего космического механизма в потенциальный или актуальный организм, в 
преодоление необходимости свободой, механизма организмом, причинности 
целесообразностью, как очеловечение природы” [3, 84-85].   
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Таким образом,  С.Н. Булгаков видит в хозяйственной деятельности человека сверхцели, 
сверхзадачи которые легко согласуются с софиологическим ощущением живого космического 
всеединства. Заметим, что христианскому вероучению соответствует только первая часть 
концепции  Булгакова о том, что “хозяйство есть борьба человечества со стихийными силами 
природы в целях защиты и расширения жизни” [3, 84]. 

Несмотря на отмеченные выше концептуальные изъяны, главный мотив в определении 
хозяйства С.Н. Булгакова – последовательно христианский. Это – понимание хозяйства как 
схватки человеческой свободы с  навязываемой ей природой необходимостью отвечать на 
многоразличные вызовы смерти, насквозь пронизанное ощущением неестественности такого 
положения вещей. Данный мотив является основополагающим в  философии хозяйства С.Н. 
Булгакова и полностью отсутствует у большинства представителей классической школы 
политической экономии. 

Можно еще раз скорректировать булгаковское определение хозяйства, в котором 
стержневая задача борьбы жизни со смертью вытекает не из столкновения живого начала с 
неживым, неорганическим, но “из несоответствия структуры мирового вещества, в том числе 
и вобранного вполне органическими животными и растительными формами системе 
человеческих потребностей. Этот невидимый “зазор” между человеком и мирозданием 
(живыми  и неживыми его ярусами) действительно угрожает человеку смертью, 
подступающей в обличьях голода, холода, болезней, стихий, диких животных и т.д., требуя 
ежемгновенного трудового усилия, направленного на изменение  формы мирового вещества, 
“подгонки” его под отдельные потребности” [11, 321-322]. 

Хозяйство есть трудовая деятельность. Труд, и притом подневольный отличает 
хозяйство” [3, 86]. Продолжает конкретизировать содержание понятия хозяйства С.Н. 
Булгаков. «Труд в своей внутренней, волевой основе, как чувство усилия, направленного 
вовне, не поддается никакому  определению, хотя он известен из опыта как  актуальность, как 
действенная воля, как активный выход из себя» [3, 88]. С.Н. Булгаков углубляет определение 
труда, именуя его “живой связью между субъектом и объектом, мостом, выводящим я в мир 
реальностей и неразрывно соединяющим его с этим миром” [3, 127]. Такое широкое 
понимание сущности труда позволяет С.Н. Булгакову расширять границы понятия 
“хозяйства”, включив в него и те виды человеческой деятельности, которые экономической 
теорией в данном понятии не рассматриваются, имеются в виду  наука и культура. 

По мнению С.Н. Булгакова  в хозяйстве создается определенная культура, как способ 
организации производства жизненных благ. Культура хозяйства создает не только вещи, 
товары и ценности, но и способы и схемы реализации идей и замыслов в процессе 
производства вещей. Культура хозяйства объединяет в одно целое цели и средства  
деятельности в определенные исторически сложившиеся технологические схематизмы, 
способы хозяйствования. Технологическая составляющая хозяйства является  воплощением  
определенного исторического социума, культуры  и  типа личности. 

Булгаков выделял тип хозяйствования, который стал доминирующим в новейшее время 
и который он назвал «экономизмом» [9, 332]. Для него характерно рассмотрение и понимание 
хозяйственной  жизни с позиций расчета, рационализма, утилитаризма и эффективности. 
Определяющим фактором в новом типе хозяйствования является цепь механически 
отлаженных, эффективных форм взаимодействия человека и природы, а также нахождение 
оптимальных форм кооперации, обмена и координации индивидуальной деятельности. Такая 
координация должна соответствовать интересам “экономического человека”, сущность 
которого описывается в классической экономической мысли (Рикардо, Мальтус, Маркс и др.). 
Однако Булгаков считал, что экономическую деятельность осуществляет не только 
«экономический человек», а полноценная личность, со своими духовными ценностями. Перед 
личностью постоянно возникают этические проблемы хозяйственной деятельности. 

В сфере хозяйства действуют не «экономические автоматы», которые «движутся одной 
пружиной хозяйственного эгоизма», а индивиды, личности, которые представляют вполне 
определенный «духовный тип со всей сложностью и многообразием психологической 
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мотивации». «Каждая хозяйственная эпоха имеет своего собственного economic man», 
подчеркивал С.Н. Булгаков  в работе «Православие» [6].  

Каждый исторический период хозяйственной жизни основывается на собственных 
духовных ценностях, которых придерживается «экономический человек». 

С.Н. Булгаков дал экономической деятельности, хозяйству позитивную морально-
этическую оценку. 

Булгаков изучал труды Зомбарта, Вебера, Эйкина, Трельча, в которых прослеживался 
генезис капитализма не только под действием объективных законов рынка, но и под 
воздействием новых духовных установок и морально-этических факторов.  Булгаков 
солидарен с Вебером в том, что дух капитализма, его хозяйственная этика возникли лишь с 
появлением на культурном пространстве Европы, под воздействием Реформации, новой  
личности, которая могла самостоятельно принимать хозяйственные решения и исповедовать 
собственные моральные  принципы. 

Теперь человек может строить земное благополучие, реализовать свое земное 
предназначение и признание  в избранной профессии – это новая главенствующая идея 
служения Богу. Новые этические нормы в сфере хозяйствования нацеливали не столько на 
отношения между Богом и человеком, сколько на  отношения между людьми, построенные на 
принципах честности,  мирской аскезы, ответственности,  обязательности. 

Булгаков отмечал позитивную роль аскезы в генезисе новой хозяйственной этики. В его  
«Православии» подчеркивается, что христианство освободило и  реабилитировало всякий 
труд, в особенности хозяйственный, и оно вложило в него новую душу. В нем родился новый 
хозяйственный человек, с новой мотивацией труда. Эта мотивация соединяет в себе 
мироотречение и мироприятие в этике хозяйственного аскетизма. Этот свободный 
аскетический труд есть та духовно-хозяйственная сила, которой утвержден фундамент всей 
европейской культуры [6].  

Христианская аскеза лежит в основе новоевропейского этического «освящения» 
хозяйственно-трудового освоения природного мира. Аскетический принцип в 
трансформированном виде породил новую мотивацию труда, новые стимулы хозяйственной 
деятельности – не личное потребление, а развитие рационально и эффективно 
организованного предприятия – главное и определяющее начало хозяйственной, трудовой 
активности личности эпохи модерна [9, 336]. 

Следует заметить, что  православная духовная традиция также содержит в себе 
религиозно-нравственные предпосылки для современной хозяйственной этики. Булгаков 
обращает внимание на православное монашество и старообрядчество как духовный 
фундамент тех норм, которые при определенных условиях могут выступать регуляторами 
хозяйственной деятельности. Однако эти принципы не получили своего оформления в 
русской духовной традиции. Булгаков считал, что это связано с тем,  что в православии не 
сложилась автономная личность, способная самостоятельно определять цели, подбирать 
средства и отвечать за результат своих действий [9, 336]. 

Такой тип личности не доминирует в русской культурной традиции, а существует только 
в виде маргинальных образований. Однако,  Булгаков был убежден в том, что православие 
способно выработать необходимые для личности этические регулятивы эффективной 
хозяйственной деятельности. Для этого следует относиться к православию как к живой 
духовной традиции, способной влиять на хозяйственные мотивы  и деятельность личности. 

Резюмируя все выше изложенное, можно сделать следующие выводы:  
С.Н. Булгаков близко подошел к пониманию современной экономической ситуации, к 

осознанию того, «что не разрыв и взаимная неприязнь религиозно-этических принципов и 
экономических регулятивов, а поиски их оптимального соединения и сочетания именно в 
личности, в ее духовном мире, в ее мотивациях и выборах – есть правильный путь оправдания 
человека перед Богом, - одно из проявлений послушания (послушание через деяние) человека. 
Этот путь не уводит от Бога, а наоборот, помогает его найти» [9, 337-338]. 

Под хозяйством С.Н. Булгаков понимает борьбу за жизнь с враждебными силами 
природы, в стремлении  овладеть ими и стать их хозяином. В хозяйстве действующий субъект 
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ощущает объект вне себя, в отчуждении. Именно освоение и подчинение окружающей среды 
лежит  в основе экономической жизни человека, а не оптимальное перераспределение 
ресурсов [2, 384]. Раздвоение и противоположность субъекта и объекта, человека и природы 
объясняют и обосновывают хозяйство.  

Современная экономическая наука в основном опирается на теорию рационально 
хозяйствующего субъекта,  в основе деятельности которого лежат исключительно интересы 
необходимости. Тем самым в теории современной экономической деятельности практически 
отсутствует такое важное качество человека - как свобода выбора. 

Современная экономика дает нам возможность увидеть  внешнюю деятельность 
человека и определить, что человек действует исключительно  исходя из интересов 
максимизировать отдачу от внешней окружающей среды. Экономическая наука «забыла», что 
большое количество изобретений в развитии общественной жизни и хозяйства обусловлено не 
только стремлением оптимизировать удовлетворение насущных потребностей, а скорее 
наоборот [2, 385].  

В современной философии экономики  появляется проблема определения приоритетных 
основ развития общества (внешних факторов экономической среды или внутреннего 
саморазвития человека). 

Однако следует заметить, что русский философ не смог создать завершенную 
концепцию философии хозяйства на основе христианской догматики. Основным 
препятствием к созданию православной философии хозяйства стала его софиология. При 
попытках отыскать  предельные онтологические корни хозяйства философская мысль С.Н. 
Булгакова отрывается от православной тематики и начинает тяготеть к пантеизму.  

Тем не менее, С.Н. Булгакову  удалось показать хозяйство как особую онтологическую 
сферу в структуре космоса и человеческой истории. Русский философ осуществил 
интерпретацию хозяйства в категориях экономической теории и социологии и сделал 
неожиданный поворот - рассматривая хозяйственную жизнь как процесс креативного  
освоения природы и создание второй природы – сферы человеческого бытия. 

Относительно перспективы заявленного научного исследования, следует отметить, 
что своего дальнейшего рассмотрения и разрешения требуют следующие вопросы: 

- создание современной концепции философии экономики; 
- решение проблемы определения приоритетных основ развития общества в философии 

экономики; 
- анализ хозяйственной деятельности через синтез свободы и необходимости; 
- осмысление взаимодействия конкуренции и кооперации в экономической сфере 

общества в контексте философии экономики. 
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Ю.М. ДМИТРІЄНКО  
 

ВИСОКИЙ ЦИКЛ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ 
ПРАВОСВІДОМОСТІ: ІДЕЇ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВНОСТІ ПЕРІОДУ УКРАЇНСЬКОЇ 

ГЕТЬМАНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ 
 

Сьогодення вимагає від правників глибокого зосередження на тих фундаментальних 
проблемах трансформації українського права, що мають першоджерелами теоретично 
досліджені конкретно-історичні періоди формування високого циклу соціальної активності 
україноментальної правосвідомості, що спроможні за високоідейноми джерелами формування 
тих чи інших україноструктурованих державностей, маючих патріотичні атрактори (термін 
синергетики правосвідомості, позначаючий центр тяжіння до тих чи інших складових 
правосвідомості) європейськоцентричних домінантних розвиткових тенденцій, пояснити 
складні сучасні тенденції трансформації української правосвідомості як форми українського 
державотворення та перехідної держави (М.І. Козюбра, П.І. Новгородце, І.О. Ільїн, Г. Гегель).  
Політичні погляди, як типово правоусвідомлені, починаючи з часів Київської України, набули 
подальшого активного розвитку за часів Гетьманщини, яка існувала впродовж 116 років 
(1648-1764рр.). Біля витоків гетьманської держави стояв Богдан Хмельницький (1595—
1657). Переслідуваний офіційними представниками польської влади, Б. Хмельницький пішов 
на Запорозьку Січ, де отримав гетьманську булаву і 1648 р., сформував перший 
повстанський загін, а протягом першого року війни зумів створити народно-визвольну армію. 
За цими сухими фактами криється велика творча робота Хмельницького з формування 
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народного українського руху, маючого високі моральні вимоги національного патріотизму, 
що слугував першоджерелами високого циклу соціальної активності правосвідомості періоду 
української гетьманської держви. За останніх часів стало більше з’являтись робіт по тій 
тематиці, але на жаль, нема робіт з вивченя правосвідомості цього великого для України 
конкретно-історичного періоду. 

Зазначена проблема безпосередньо пов'язана з важливим практичним напрямком 
зовнішньої політики України, націленої на українське самовизначення у світі, що виходить з 
давніх ідейно-світоглядних поглядів українства, а також з державною програмою Киівського 
національного університету ім. Т.Шевченка "Розбудова державності України 1996-2005 рр.", 
плановою науковою темою Інституту міжнародних відносин КНУ ім. Т.Шевченка "Розробка 
міжнародних правових, політичних та економічних основ розбудови Української держави.  N 
97128.",  науковою темою відділення міжнародного права Інституту міжнародних відносин 
Київського національного університету ім. Т.Шевченка "Міжнародно-правові основи 
зміцнення державності України. N 97132" та ін. Аналогічних або подібних досліджень автору 
у вітчизняній та іноземній літературі знайти не взалось, а у зв'язку з тим, що, не дивлячись на 
близькі тематичні дослідження автора, проблема комплексного узагальнення різних 
розвиткових тенденцій української правосвідомості правової державності періоду української 
гетьманської держави, починаючи з київської Русі, досі не була розв'язана, - завданням статті 
є окреслення орієнтирів комплексного узагальнення різних розвиткових тенденцій української 
правосвідомості правової державності періоду української гетьманської держави, 
використовуючи деякі споріднені з дослідження з нашим контекстом та авторські 
дослідження, серед них активно тематичні [Див.1-4]   

Під час війни Б. Хмельницький вів активну політико-правову діяльність, яка дала 
підстави розцінювати його спрямування як державотворчі, які активно розвивали 
україноцентричну складову пропорцію в українській правовій ідіомі, а одтак формували 
високий цикл її соціальної активності. На визволеній території з його дозволу виникав новий 
державний апарат, прототипом якого були демократичні установи, що існували в 
Запорозькій Січі, виховували високий цикл соціальної активності української 
правосвідомості. До того ж він провадив значну роботу з установлення дипломатичних 
відносин з іноземними державами. Постать Б. Хмельницького вважається суперечливою. Річ у 
тім, що ідея державності не була основною, коли він почав війну з Польщею. З цього 
приводу М. Грушевський писав, що ні Хмельницький, ні козаччина, піднімаючи повстання, 
ще не думали про якийсь новий устрій українського життя; основною їхньою метою було 
скасування закону 1638 р., який значно скоротив козацькі привілеї, народ використовувався 
як засіб для досягнення цієї мети, тобто цей Закон був для них неправовий. Певну роль 
відіграла й особиста образа, завдана Б. Хмельницькому підручними Конецпольського. І тільки 
на тлі ейфорії від перших перемог над Польщею у Б. Хмельницького змінилися політико-
правові погляди, які заклали паростки подальшої зміни домінанти тогочасної української 
правової ідіоми як статичного змісту української правосвідомості з європейськоцентричної 
складової пропорції на російськоцентричну у формулі української правової ідіоми, не 
дивлячись на перспективну хибність такої зміни, але важливим є початок Б. Хмельницьким 
правоусвідомлювати гостру потребу перед усім українством у самостійній державі. За 
контекстом наших досліджень цей період зміни світогляду у Б. Хмельницького 
ідентифікуємо початком трансгресивної видозміни кризового циклу соціальної активності 
української правосвідомості, що була до нього, на високий цикл її соціальної активності, що 
не вперше доводить нашу тезу про те, що кризовий цикл соціальної активності 
правосвідомості та високий її цикл існують соціологічно та статистично поруч, „пліч-о-пліч”, 
а не ізольовано один від нодного або у невпорядкованій ієрархії чи у вільному хаосі з 
іншими.  Він почав думати про встановлення державної незалежності, ці погляди були 
нечіткими, без визначення кінцевої мети, але це вже були поогляди з чіткою смисловою 
правоусвідомленою орієнтацією. М. Грушевський констатував із цього приводу, що 
правосвідомість Б. Хмельницького була занадто козацькою, в ній превалювали козацькі 
інтереси. Думаємо, що краще не скажеш! Для втілення ідеї державотворення він почав 
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шукати союзників проти Польщі. Вів переговори з Туреччиною, Молдавією, Семиграддям і 
єдиновірною Росією, що формувало у нього важливість для України російськоцентричної 
розвиткової домінанти в тогочасній правовій українській правовій ідіомі. Нагадуємо, що під 
правовою ідіомою розуміємо парадигмальний комплекс супільної ідейно-світоглядної моделі 
різноджерельних структурно-системних елементів, домінант і детермінант українського 
правового світогляду як середовища правової культури, що формується корелюється та 
здійснюється у різних конкретно-історичних циклах соціальної активності україноментальної 
правової свідомості, створюючей спадкоємність останньої як робочу функцію державно-
правової ідеї, законодавчо реалізованої у актах державно-правової свідомості як правових 
нормах законів [ Див. 5]. 

Політико-правові погляди Б. Хмельницького детально викладено в «Договірних 
статтях» - типові акти державно-правової свідомості як правові норми законів та конкретно-
історичні статичні пам’ятки високого циклу соціальної активності української 
правосвідомості, написаних у березні 1654 р. Аналізуючи їх, можна зробити висновок, що в 
сучасному розумінні йшлося про правову автономію України. За громадянами України 
залишалися їхні майнові права, навіть більше — цар повинен був дати жалувані грамоти на 
володіння майном.Уся влада на території України зосереджувалась у руках гетьмана, який 
мав обиратися на демократичних засадах без участі представників царя. Російський цар 
отримував інформацію про вибори, що відбулися, і приймав присягу гетьмана. Бачимо 
типово відверті зразки монархічного державного устрою, які, зазвичай, за І.О. Ільїним, 
обслуговувались типовою монархічною правосвідомістю, традиційно властиву будь-якому 
слов’яноментальному народу. На місцевому рівні владні функції здійснювали земські та 
городські уряди, які також обиралися. Правосуддя здійснювалося незалежними військовими 
судами, що їх очолював виборний старшина. Серед цивільного населення пропонувалося 
суди земські й громадські відправляти через урядників, яких вони з-поміж себе виберуть, 
тобто видно, що владні вторинниі суб’єкти правосвідомості (юридичні особи) того часу 
припускали демократичні тенденції у формотворенні державно-правової організації 
українства, що зберігало розвиткові асиметрію ментальних прав первинних та ідеологічних 
прав вторинних з пріоритетом первинних суб’єктів правосвідомості. Незалежною й 
недоторканною у своїх правах залишалася духовна влада — православна церква, тобто 
нормативна функція релігійного права зберігалась. Зберігалися всі її і права, а також майно, 
яке їй належало за станом на час підписання договору. 

У міжнародних зносинах Україна залишалася вільною. Приймання послів інших 
держав і переговори з ними гетьман міг вести самостійно. Царя тільки інформували про між-
народну діяльність. Але зносини з Туреччиною та Польщею можливі були з дозволу монарха 
Росії. Передбачалося, що Росія стане гарантом безпеки України, своїми військами вона 
мусить оберігати її кордони з Польщею, а південні кордони охоронятимуться самостійно за 
матеріальної допомоги Росії. Значне місце в «Договірних статтях» відведено проблемам 
козацтва. Б. Хмельницький пропонував зберегти за ним усі права, виборені за часів 
Запорозької Січі, включно з матеріальним самозабезпеченням. Кількість реєстрових козаків 
мала сягати 60 тис. Цікавими були пропозиції першого гетьмана Української держави стосовно 
соціальних гарантій жінкам і дітям загиблих козаків. За ними зберігалися всі вільності та 
права батьків. Як наслідок - Б. Хмельницький повалив польське панування в Україні, став 
творцем Української гетьманської держави, забезпечив її міжнародні зв'язки, започаткував 
розбудову державності України, та цей початок можемо ідентифікувати початком створення 
першої в Україні моделі правової держави світового зразка. Але непослідовність політичних 
поглядів першого гетьмана України, надмірна увага до проблем козаччини на шкоду решті 
населення призвели його до тяжких помилок. Симпатиками Б. Хмельницького були багато 
вчених, суспільних діячів, духовенства, які послідовно розвивали його державницькі ідеї 
стосовно союзу з Росією, які згодом сформують нові політико-правові течіє та конфлікти, але за 
будь-яких підходів, часи Б. Хмельницького це часи високого циклу соціальної активності 
української правосвідомості, що продовжили та удосконалювали спадкоємність тих давніх ідей 
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та поглядів на майбутнє України, що врешті-решт приведуть Україну до справжньої 
незалежності 

Важливу роль у цьому відіграв Іннокентій Гізель (бл. 1600—1683), свого часу ректор 
Могилянської колегії, а згодом архімандрит Києво-Печерської лаври, який формував 
високий цикл соціальної активності україноцентричної правосвідомості. Він був 
учасником переговорів з Москвою, за дорученням Б. Хмельницького здійснював 
дипломатичні місії до царя. Своє бачення сутності державності та вирішення питань 
суспільного переустрою він виклав у роботах «Мир з Богом, людино», «Синопсис, или 
краткое описание о начале славянского народа й первых киевских князьях до государя царя 
Федора Алексеевича». Пропоновані ним заходи були близькими до ідей західної Реформації. 
Важливими умовами вдосконалення суспільства він вважав освіту, підвищення моральності, 
щиру віру в Бога, гарантування свобод і вольностей народу. Думаємо, що ці роботи є 
справжніми взірцями регулятивних статичних актів тогочасної української правосвідомості. 
Необхідно зазначити, що Б. Хмельницький розробляв проект міждержавного договору з 
Москвою за участю генерального писаря Івана Виговського. У 1657—1659 рр. І. Виговський 
був гетьманом України і зміг піднести інститут гетьманства на високий рівень, він також 
удосконалював високий цикл соціальної активності української правосвідомості, але з 
домінантою європейськоцентричної складової пропорції формули української правової 
ідіоми. Він значно розширив коло повноважень гетьмана. За його влади було оформлено 
союзний договір зі Швецією, укладено договір про перемир'я з Польщею. І. Виговський 
мріяв розбудувати Україну подібно до Швейцарії, а відносини з Москвою прагнув розірвати. 
На прикладі правління Виговського чітко бачимо намагання виправити історичну похибку 
Мазепи створити незалежну держави у блоці з Москвою, хоча чи вряд можна остаточно з цим 
твердженням узгодитись. Але намагання змінити російськоцентричну домінанту на 
європейсько центричну складової пропорції в формулі української правової ідіоми, навіть, 
фактична її зміна на прикладі стосунків зі Швецією та Польщею свідчить про високий цикл 
соціальной активності правосвідомості І. Виговського, але на відміну від правосвідомості Б. 
Хмельницького, правосвідомості Виговського властива європейськоцентрична зорієнтованість. 

Згадаймо найтрагічнішого гетьмана України в 1665—1676 рр. Петра Дорошенка. Він був 
на боці І. Виговського, поділяв його політичні погляди про незалежність Української держави. 
Гетьманство П. Дорошенка припало на часи, коли Україна поділилася на дві частини — 
Лівобережну і Правобережну відповідно до орієнтації щодо Росії та Польщі. Лівобережну 
частину певний час очолював підніжок московського царя Іван Брюховецький, а Правобережну 
— Павло Тетеря, який виступав за союз із Польщею. П. Дорошенко прагнув об'єднати всі 
українські землі та створити незалежну від Москви й Туреччини нейтральну державу. Його 
політичну позицію за нинішньою термінологією можна назвати центристською, тобто його 
правосвідомість мала різнопротилежні вектори, тобто конкретно-історичні умови тогочасної 
українськості не створювали достатньо підстав для розбудову незалежної української держави, 
правова ідея була слабкою. Його устремління не були зрозумілими для українців. У союзі з 
Оттоманською Портою він воював проти Польщі, але союзники зрадили його, розпочали 
грабіж українських міст і сіл, що викликало невдоволення населення політикою гетьмана. 

Певний слід в історії української правосвідомості залишив гетьман Іван Мазепа (1644—
1709), який мріяв замінити демократичний порядок самоустрою на українських землях 
монархією в особі гетьмана. Як відомо, він зробив деякі кроки в цьому напрямі, поширив 
свою владу на значну територію України, прийняв під своє керування наперекір 
московському цареві правобережних козаків, вів таємні переговори зі шведським королем 
Карлом XII і закликав його об'єднати зусилля для боротьби з Петром І, спадкоємно 
продовжуючи європейськоцентричні розвиткові тенденції І. Виговського та інші 
європейськоналаштовані позиції правосвідомості.  Саме І. Мазепа першим виплекав правову 
ідею незалежної держави і підняв її на висоту загальнонаціональної історичної правової 
мети. Правові погляди І. Мазепи було покладено в основу українсько-шведського союзу 1708 
р. Оригінал договору пропав під час Полтавської битви, але його зміст був відомий прем'єр-
міністру Карла XII графу Піперу і генеральному писарю Пилипу Орлику, який 1712 р. 
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виклав основні правові ідеї договору в документі під назвою «Вивід прав України». Договір 
Карла XII та І. Мазепи гарантував Україні збереження її державного ладу, єдність і 
недоторканність території. Ним також передбачалося підвищення авторитету єдино-
правителя України — гетьмана. Бачимо: високий цикл соціальної активності української 
правосвідомості майже остаточно має не російскоцентричну, а європейськоцентричу складову 
пропорцію в формулі української правової ідіоми. 

Чіткішими були політичні погляди Пилипа Орлика (1672—1742), який був 
сподвижником І. Мазепи і прибічником ідеї незалежності Української держави. Після Полтав-
ської битви вони у липні 1709 р. перебралися до Бендер, де після смерті І. Мазепи П. Орлик 
став гетьманом в еміграції (5 квітня 1710 р.). Основною ідеєю української правосвідомості, 
метою життя гетьмана П. Орлика стало створення антиросійської коаліції для вирішення 
українського питання. Його політико-правові погляди охоплювали весь спектр проблем 
державного устрою, владних відносин, судової влади, який він уявляв змістом та 
структурними елементами правосвідомості. Майже всі вони викладені в праці «Вивід прав 
України», а також у «Пакті і Конституції законів та вольностей Війська Запорозького» 
(Конституція Пилипа Орлика 5 квітня 1710 р.), які є справжньою Конституцією української 
незалежної держави того часу, побудовану остаточно в дусі європейських традицій та 
розвиткових тенденцій, але якій, на жаль, не вдалось здійснитись. Ця Конституція слугувала 
справжньою формальною спадкоємністю української правосвідомості, яка ураховувала 
вітчизняні традиції та європейські новації. У цьому документі, написаному під час обрання П. 
Орлика гетьманом, передбачалося повне визволення України і встановлення державності. 
Цього договору повинні були дотримуватись і всі наступні гетьмани. Перша в світі 
Конституція визначала державний статус України, її внутрішній устрій та міжнародне 
становище. Конституцією встановлювався національно-державний суверенітет України, до 
неї мали увійти всі історичні землі обабіч Дніпра, її кордони визначалися за станом на час 
правління гетьмана Богдана Хмельницького. Гарантом незалежності України виступав 
шведський король, а сам він та його нащадки отримували титул протекторів України. У 
державі передбачалися три гілки влади: законодавча, виконавча й судова. Законодавча 
влада відводилася Генеральній раді, до якої мали входити не тільки генеральна старшина, 
городові полковники, полкова і сотенна старшина, а й по одному депутату від кожного полку 
з числа заслужених козаків, «розумних радників», а також депутатів від запорозького 
козацтва. Передбачалося, що всі важливі питання вирішуються радою на зібраннях у 
гетьманській резиденції тричі на рік (на Різдво, Великдень і Покрову). Виконавча влада 
належала гетьманові, але обмежувалася генеральною старшиною, з якою він мав радитися 
для винесення рішень. Обмеження гетьманської влади стосувалося міжнародних відносин, 
фінансів, суду, виборів старшин. 

У державі з елементами парламентського устрою гетьман був підзвітний у своїй 
діяльності. Його звіту могли зажадати в приватному порядку чи на Генеральній раді 
старшина, полковники або радники. Але, вимагаючи звіту щодо порушення законів і 
вольностей Батьківщини, вони не могли заподіяти «найменшої шкоди високій Гетьманській 
честі». За Конституцією всі державні посади в незалежній Україні були виборними і 
затверджувалися гетьманом. Уряди полковників і сотників повинні були не тільки керувати 
військом, а й управляти всім населенням, мати адміністративно-політичну і соціально-
економічну владу на території полку й сотні. Правосуддя відправляв Генеральний суд, який 
слідкував за виконанням законів. Проте якби хтось із старшин, радників, знатних козаків і 
решти урядників, а також із рядових козаків учинив злочин, що шкодить Гетьманській честі, то їх 
«... не повинен карати сам Ясновельможний Гетьман із власної ініціативи і помсти, але таке 
правопорушення — і умисне, й випадкове — має підлягати розглядові Генерального суду...». У 
Конституції роподілялися навмисний злочин і злочин із необережності, викладався важливий 
аспект кримінальної політики — відповідності покарання характерові злочину. Був там ще 
один важливий правовий принцип — верховенства закону в державі. Його виконання — 
основний обов'язок гетьмана, інших керівних осіб і простих громадян. 
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У цьому історичному документі було передбачено цілий розділ, де робилася спроба 
вирізнити особистість, зменшити несправедливість стосовно неї, тобто продемонстровано 
намір законодавче врегулювати соціальні відносини. Вказувалося на необхідність 
припинення утисків і гноблення козаків і громадян старшиною, їй заборонялося зловживати 
службовим становищем і використовувати козаків і посполитих селян на своїх господарських 
роботах, віднімати в них землі або примушувати їх продавати, забирати в них майно, 
використовувати їхні підводи тощо. 

Таким чином, політико-правові погляди гетьманів України Богдана Хмельницького, 
Івана Мазепи, Пилипа Орлика безпосередньо формували високий цикл соціальної 
активності української правосвідомості, розвивали національноу та правову ідеологію, 
сприяли входженню України в правові  процеси Європи, зміцнювали її міжнародного 
авторитету. Проте руйнація гетьманської держави, розшарування козацького середовища та 
відрив козацької старшини від народу, поділ України та посилення впливу московського ца-
рату на лівобережжі, а Польщі на правобережжі, зменшили надії українського народу щодо 
відновлення правової державності, на певний час призупинили репродукування в суспільній 
свідомості соціального ідеалу — незалежної держави, негативно вплинули на розвиток 
системи політико-правових поглядів. Злам визначальних ідеологічних засад суспільної 
свідомості ускладнювався розпадом політичних інститутів, що сформувались в умовах 
козацької демократії, а одтак знову українська правосвідомість неприродно різко стала 
змінювати високий цикл соціальної активності на кризовий. За цих умов мав місце певний 
злет державно-правових ідей, що формувались і поширювались духовенством та вченими-
теологами, оскільки православна церква залишалась структурованим владним інститутом, 
яка мала суттєві важелі впливу на духовну сферу суспільства і за підтримки царя була 
фактичним учасником політичного життя, схвалювала реформи щодо створення імперії, що 
говорить про посилення циклу соціальної активності релігійної правосвідомості. У цьому 
плані характерним був творчий доробок вихідців з України, вчених Києво-Могилянської 
академії Стефана Яворського (1658—1722) та Феофана Прокоповича (1681— 1736), які за часів 
правління Петра І обіймали впливові керівні посади в православній церкві. Здійснюючи 
заходи з укріплення позицій православ'я, С. Яворський намагався використати позитивні 
надбання католицизму та протестантизму, вдосконалити діяльність церкви відповідно до 
нових соціальних та політичних умов суспільства, боровся з усілякими відхиленнями від 
встановлених канонів, отже він сприяв цивілізаційній модернізації релігійної правосвідомості. 

У кінці першої половини ХУШ ст. надбанням української правосвідомості стала робота 
«Громадська політика» Михайла Козачинського (1699—1755), префекта Києво-Могилянської 
академії. Мислитель поділяв погляди голландського юриста Г. Греція, одним з перших в 
Україні став на позиції природного права, вважав його інтегральною частиною природи 
людини, стверджував, що природні закони можуть бути пізнані її розумом. У суспільстві, за 
його вченням, чинними є дві групи законів: ті, що встановлені людьми, та канонічні. Бачимо 
спроби першої світської раціоналізації та „моральної” кодифікації природних і юридичних 
законів. В нашому контексті його зусилля інтерпретують цивілізаційні спроби удосконалити 
типову вітчизняну історичну монархічну правосвідомість на засадах європейської та 
вітчизняної правозаконодавчої інновації та традиції.  

Думаємо, що подальше дослідження зазначених питань сприятиме раціональному 
вивченню української правосвідомості. 
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Л.С. ВОРОБЙОВА  
 

МОДЕРНІЗАЦІЯ РЕЛІГІЙНИХ ЦІННОСТЕЙ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 
 

Сьогодні важко знайти більш дискусійну тему, як глобалізація, їй присвячені десятки 
конференцій і симпозіумів, сотні книг, тисячі статей. Про неї говорять і сперечаються  вчені, 
політики, релігійні діячі, люди мистецтва, журналісти. 

Предметом дослідження в багатьох галузях суспільствознавства є буквально все - що 
таке глобалізація, коли вона почалась, як вона співвідноситься з другими процесами 
суспільного життя, які її наслідки. Найбільш відомі в цьому аспекті як Панарін О.С. [1], 
Удовік С.Л. [2], Бєк У. [3], Колодко Г. [4] тощо. Але поза увагою дослідників залишаються 
питання щодо аналізу формування глобалізаційних цінностей, проблеми самозбереження 
національної самобутності та визначення загальнолюдського у світоглядних уявленнях 
українського народу. 

Метою нашого наукового пошуку є визначення деяких особливостей формування 
глобалізаційних цінностей, зокрема релігійних, у світоглядних уявленнях українського 
народу. Адже пізнання добротворчої моралі і є засобом самопізнання, бо тільки так може 
виховувати себе морально здорова нація. Етнокультурне буття народів України стає 
предметом наукових досліджень ще й тому, що українське суспільство зіткнулося з 
проблемою поєднання процесу державотворення й етнокультурного поступу народів, щоб 
залучити етнонаціональний чинник до процесу державного будівництва, перетворюючи його з 
фактора слабкості держави на фактор її сили й могутності, та на рівні демократичних 
прагнень держави сприяти розвитку етнокультурного життя всіх народів нашої держави. 

Характерною ознакою України є постійне збагачення етнічної палітри. Одночасно з 
формуванням етнічного складу відбувалися інтеграційні міжетнічні процеси, основним 
наслідком яких було зближення цих народів на основі глобалізаційних загальнолюдських 
цінностей. 

Світовідчуття народів України органічно увійшло до ментальності їхніх нащадків. 
Національні образи світу (часто підсвідомі), стереотипи поведінки, психічні реакції або 
оцінки певних подій чи осіб завжди є відображенням етнічної ментальності. Онтологія 
суспільства як складної гетерогенної системи має включати вивчення відчужених взаємин між 
людьми, представлених соціальними інститутами (економікою, правом, політикою, наукою 
тощо), і відносин, заснованих на особистому досвіді, інтегрованість до механізмів традиції, 
оцінювання за принципом «свій - чужий». Останні є сферою життя, у якому індивідуально-
тілесне існування людини знаходить своє завершення в культурі як способі буття 
етнонаціональних спільнот. Етнічні зв’язки с засадничим типом суспільних відносин, адже 
найбільш глибоким типом ідентифікації людини є її культурна визначеність. 
Культурологічний аналіз етнонаціональних процесів-це раціональність якісного бачення 
дійсності, аксіологічне ставлення до діяльнісного перебування людини у світі на підставі 
універсальних вимірів людського життя на противагу тій інтелектуальній парадигмі, що 
утверджує кількісні, обчислювальні, калькульовані характеристики людського ставлення до 
навколишнього світу. Етнічність у цьому плані виступає не як якийсь окремий етап розвитку 
культурних спільнот або певний історичний їх різновид, а як якісна своєрідність культури, що 
більшою або меншою мірою властива всім історичним спільностям людей. 
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Різні регіональні етнічні об'єднання мають спільні істотні ментальні ознаки, котрі лише 
своєрідно модифікуються через форми свого вияву. Тому цінності культури є діалектичною 
єдністю національного та загальнолюдського, що неможлива без цінностей конкретної 
національної культури й загальнонаціональних цінностей, випрацюваних людством. 
Ціннісний зміст етносоціальної культури може виступати рушійною силою суспільного 
прогресу лише тоді, коли творчий потенціал такої культури ґрунтується на загальній системі 
цінностей, випрацюваних людством упродовж своєї історії. Можливим і вже діючим шляхом 
відродження етносу є звернення до своєї культурної спадщини та її актуалізації на сучасному 
рівні. Адже чим багатшою буде культура окремого етносу, тим більше він зможе розвивати її, 
збагативши світову культуру всього людства, водночас більш повно актуалізуючи для себе 
світовий соціокультурний досвід. 

Відомо, що народи з давніх часів спілкувалися між собою, намагалися зрозуміти один 
одного. Тривалі етнокультурні зв'язки спричинили численні взаємні запозичення, що сприяло 
виникненню спільних рис культури поліетнічної держави. 

Поширення інтеграції за одночасного різкого збільшення різноманіття українського 
суспільства не може затьмарити й національної самосвідомості, що зовсім не заперечує 
загальнолюдського: чим глибше людина усвідомлює свою національну самобутність, тим 
більше вона усвідомлює і свій взаємозв'язок з іншими народами, особливо з тими, які 
мешкають поряд. 

Однак не слід розуміти загальнолюдське лише як просте узагальнення, якому 
суперечить національне. Національний тоталітаризм полягає в домінуванні природно-
біологічних компонентів етнічного над соціальним, здорова ж нація об'єднує людей як певну 
соціокультурну спільноту, історичну спільність. Загальнолюдське не заперечує 
національного, перше дає про себе знати, знаходить себе у формі національного. 
Загальнолюдське поза національним є абстракція, але й національне без пошуку шляхів 
входження до загальносвітового культурного процесу - лише екзотика, сума обрядів, звичаїв, 
що мають локальне значення. Глобалізація не передбачає зникнення унікальності. 

Тому саме релігія як «серце культури» може культивувати ідею духовного екуменізму. 
Це форма глобалізації, що проголошує зв’язки любові, братства та співпраці, що повинні 
єднати всіх людей будь-якої раси й мови в усіх культурах. 

На сучасному етапі розвитку українського суспільства перед прогресивними 
політичними силами країни постає завдання консолідації нації з метою здійснення 
політичних, економічних і соціальних реформ. Цей процес неможливий без відродження та 
формування духовності нації, національної свідомості й самосвідомості. Йдеться про завдання 
стимулювати національне відродження, оновлення в усіх його аспектах, консолідацію 
української нації, становлення народу України як соціуму, включення держави до 
загальноцивілізаційного процесу. Розв’язання цих питань дасть змогу подолати відчуження 
людей як представників різних етносів, уникнути міжетнічних сутичок і конфліктів, оскільки 
національної злагоди можна досягти лише завдяки міцним і конкретним гарантіям 
національної рівноваги на основі реалізації права громадян на певний культурно-історичний 
потенціал нації, використання досвіду її добросусідства з іншими народами. 

Хибною є думка про історію народу як просте продовження історії тих етносів і культур, 
які живуть на нашій території, оскільки не лише у дрібницях, але й у глибинних світоглядних 
структурах, що визначають напрямки етноантропологічного й етнокультурного розвою, ми 
сьогодні знаходимо сліди найархаїчніших уявлень. 

Нині, коли людська свідомість все більше стає глобальною, зростає потреба у 
взаєморозумінні й діалозі. Діалог на глобальній основі не просто є можливістю, але й 
необхідністю. Нині зростає потреба в міжрелігійному, міжідеологічному та міжкультурному 
діалозі, що поєднується з фактом взаємозалежності людства, адже будь-яка частина людської 
раси може спричинитись до соціальної, економічної, ядерної, екологічної або іншої 
катастрофи на планеті. 

Безперечно, з’являється постійна необхідність зосередити увагу в ході цих діалогів не 
лише на тому, як люди сприймають світ і розуміють його значення, але й на тому, як їм діяти 
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один щодо одного, ставитися до інших людей, до природи в контексті джерел реальності, що 
поширюються, оточують і наростають. 

Кожен народ віками випрацьовував своє бачення та розуміння світу, релігійно-
світоглядне коріння якого сягає сивої давнини, коли людина була гармонійно пов’язана з 
природою. Найвиразнішим світоглядним принципом духовної культури українців було 
обожнення природи. Космогонічні уявлення про походження Землі, Всесвіту, персоніфікація 
явищ природи, розуміння людиною своєї сутності в кожного народу були свої, але разом з 
тим мали досить багато спільного, що давало можливість розуміти один одного, 
зближуватися, жити в мирі та злагоді. 

Перевага селянського населення серед народів, які проживали на українських землях, 
вплинула на формування світогляду, що насичений і натхнений «духом землі», містично 
пов'язаний з землею. Саме тому світоглядні уявлення цих народів звернені переважно до 
соціально-естетичних цінностей. 

Прислухання до процесів природи для хліборобського люду - це віра в «плодючість 
землі», її лагідність і щедрість. «Добрій землі» надається подвійне значення: вона постає як 
феномен хліборобської життєдіяльності та в морально-містичному тлумаченні - як 
«обдаровуюча любов», бо з землею начебто збігаються інші явища природи: сонце, дощ, 
вітер. Таким станам відчуття відповідають такі людські реакції, як почуття довірливості, 
релігійної вдячності. 

У вивченні світогляду всіх без винятку народів України важливе значення має проблема 
співвідношення язичницької народної культури з тими релігіями, що утверджувались у 
свідомості народів з часом. Зокрема це стосується християнства й ісламу. 

Наявні джерела дозволяють стверджувати, що світогляд того чи іншого народу був 
багатогранним, він поєднував у собі як цінності офіційних релігій, так і язичницькі уявлення, 
містико-магічні символи й ритуали. А релігія, як відомо, відігравала за тих часів визначальну 
роль у формуванні певного духовно-світоглядного й поведінкового стереотипу. 

Розглядаючи різні можливості доісторичних та історичних світоглядних відносин 
українців з іншими народами, потрібно звернути увагу на один із культурних аспектів 
світового значення (щоб можна було евентуально зрозуміти гру та взаємовпливи культурних 
чинників, що спричинили генезу староукраїнських свят і культових пісень), впливу якого не 
могла уникнути й Україна, хоч вона й виступила проти нього із самовпевненістю й 
усвідомленням власного культурного доробку, дуже добре орієнтуючись серед старовинних, а 
відтак і християнських культурно-релігійних проблем. 

Це був цілий комплекс культур старого Сходу й Півдня Європи, що всі разом з'єдналися 
в Римській імперії, взаємно асимілювалися культурно та поширили свою збірну релігійну 
ідеологію по всій імперії. Цей могутній культурний чинник мав великий вплив на розвиток 
християнської ідеології, бо хоч і не порушував її догматики, але залишив свій відбиток у 
християнській церковній символіці, церковних обрядах і релігійній фразеології, а також у 
церковному календарі. 

Провідні думки давнього язичницького календаря, символіка святочних обрядів і 
старовинна релігійна фразеологія приймалися в неофітних народів поряд з християнською 
вірою, зближувалися з дохристиянською ідеологією окремих народів і створювали в кожного 
з них окремий релігійний світогляд. Адже кожний народ залишався вірним старій релігії. З 
часом народні та християнські свята асимілювалися, постійно взаємодоповнювалися, оскільки 
їхні провідні ідеї гармоніювали зі світоглядними уявленнями наших предків. 

Офіційною релігією українців, як і багатьох інших народів, які проживають на території 
України, було християнство. Водночас можна з упевненістю говорити про існування протягом 
століть у свідомості народів поєднання язичницьких і християнських світоглядних елементів. 
Християнство уживалося з різними повір'ями, що своїм корінням сягали дохристиянських 
релігійних уявлень, пристосовувалося, перепліталося в кожного народу з прадавніми 
уявленнями, що увійшли до плоті та крові всіх традиційних звичаїв. 
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Незважаючи на те, що християнський світогляд об'єднав багато народів, обрядність і 
звичаї кожного з них своєрідні, оригінальні, тому що сягають корінням тих дохристиянських 
часів, коли кожен народ мав свою специфічну духовність. 

І саме виявлення загального та специфічного в розвитку духовної культури народів 
України допоможе нам зрозуміти діалог цих культур. Адже кожен народ - це своєрідний, 
створений тільки йому притаманними фарбами образ. І лише зберігаючи національну 
неповторність, можна зробити гідний внесок до загальної скарбниці народів. 

Релігія як елемент духовної культури народу, як частина його духовного життя зробила 
значний внесок до розвитку духовних цінностей людини, сформувавши свою систему 
принципів, ідеалів, норм, правил, більшість яких стали загальнолюдськими. Релігія для 
віруючих - не просто світогляд, а конкретна програма життя, певний тип щоденної діяльності, 
стосунків з одновірцями, ставлення до суспільного середовища. 

Об'єктивно оцінюючи релігію, потрібно визначити, що протягом історії людства вона 
виконувала роль історичного зв’язківця, передаючи за допомогою звичаїв, моральних 
настанов життєвий досвід людей, рівень духовної культури, виступаючи синтезом культурних 
традицій. 

Релігійність в Україні завжди була тісно пов'язаною з народністю, національною 
свідомістю, оскільки культура кожного народу віками відчувала релігійний вплив. Так, 
український учений і філософ Володимир Шаян у своїй фундаментальній праці «Віра предків 
наших» відзначав, що «релігія окремого народу є свідченням про нього самого; пізнати його 
віру - це пізнати його характер» [5, с. 62]. 

Саме під впливом релігії як певного світогляду кожен народ створював свої власні 
звичаї й обряди, спосіб життя, що надавало йому оригінальності й відрізняло від інших 
народів. Саме звичаї й обряди були своєрідною «філософією» життя народу, основним 
змістом його колективної творчості. Так, звичаї народів, які проживають в Україні, мають 
багато спільного й одночасно суттєво відрізняються. 

Культура більшості народів нашої держави сягає своїм корінням християнства, що 
впродовж віків зверталося до людини, виражало загальнолюдські ідеали, критерії, норми, а 
тому його можна назвати плідною культурною традицією. 

Однак християнські традиції українців, росіян, білорусів, болгар, поляків, чехів тісно 
переплелися з більш давніми звичаями язичницького походження. Причому основою 
синкретичної релігії, що виникла стихійно, були швидше дохристиянські вірування й обряди. 

Єдність язичництва та християнства була у свідомості людей не лише зовнішньою, як 
паралельне існування обох начал, а й внутрішньою, як їх переплетіння та взаємопроникнення, 
що значною мірою сприяло спорідненості цих релігій. 

Для синкретизації обох релігій у побуті великого значення набули свята й обряди. Нові 
християнські свята не лише набули зовнішньої схожості за формою й запозичили назви 
деяких язичницьких свят, але багато в чому ввібрали в себе їх зміст. Релігійні свята й обряди 
християнських народів поєднали в собі раціональний досвід і релігійно-магічні вірування, 
високоестетичні традиції та пережиткові звичаї.  

Отже, аналіз особливостей формування світоглядних уявлень народів, які проживають в 
Україні, переконливо демонструє формотвірну роль слов'янських компонентів для більшості 
етнічних груп. Це протягом останніх двох століть позитивно вплинуло на адаптацію духовної 
культури народів до українського середовища, що тепер є сприятливим чинником для 
інтеграції цих етнічних груп до українського середовища. А перспективи діалогу іноетнічних 
культур полягають, на наш погляд, у скороченні політичних, релігійних, світоглядних 
дистанцій між діючими співтовариствами. 
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СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ЛИЧНОСТИ  
В ИНФОРМАЦИОННОМ СОЦИУМЕ 

 
Одной из центральных проблем философского познания была, и остается по сей день, 

проблема человека во всех ракурсах ее проявленности в бытии: социокультурном, 
экзистенциальном, духовном и т.д. Актуальность темы данного исследования определяется 
задачами современного этапа развития отечественной философской мысли по изучению 
проблемы человека в социокультурном пространстве бытия. Данное пространство может быть 
охарактеризовано как социально неустойчивое, аксиологически разорванное, что значительно 
затрудняет адаптацию в ней человека. Современное цивилизационное развитие привело к 
появлению различных форм аморализма, суицида и преступлений. Эта, по крайней мере, 
социальная тенденция одной из своих граней может означать неумение адаптироваться в 
кризисных социальных явлениях или бороться с ними, а также конструктивно решать внутри- 
и межличностные конфликты. В данном исследовании делается попытка дальнейшей 
разработки концепции исторического процесса, философской теории личности, выявления 
факторов, детерминирующих формирование методологии создания комплексной модели 
общественного развития, основанной на социальном оптимизме и гуманизме. 

Культурная матрица техногенной цивилизации «начинает свое собственное развитие в 
XVII веке» и, проходя три основные стадии (доиндустриальную, индустриальную и 
постиндустриальную), формирует принципиально новый тип развития социума. Он 
характеризуется глубоким, постоянным и ускоряющимся изменением, как своих собственных 
оснований, так и природной среды, всего предметного мира, в котором живет человек, в том 
числе всех социальных связей, всех способов общения, форм коммуникации, типов личности 
и образа жизни на основе интенсивного внедрения результатов научно-технического 
прогресса. «Техногенная цивилизация оказалась весьма динамичной, подвижной и очень 
агрессивной: она подавляет, подчиняет себе, переворачивает. Буквально поглощает 
традиционные общества и их культуры – это мы видим повсеместно. И сегодня этот процесс 
идет по всему миру…Само развитие техногенной цивилизации подошло к критическим 
рубежам, которые обозначили границы этого типа цивилизационного роста» - отмечает В.С. 
Степин [1]. 

Сегодня ценности складываются на основе рыночных отношений и выступают такими 
выгодными предпочтениями, которые обеспечивают успех в процессе социальной 
коммуникации. Как парадокс мы осознаем то обстоятельство, что ценности, вместо того 
чтобы ориентировать коммуникацию, сами опираются на нее. Пытаясь разрешить его, 
герменевтика предприняла попытку истолкования ценностей на основе самоявляющегося 
бытия. Но такой путь ведет лишь к новым парадоксам, и выход состоит в признании 
конфликта ценностей, который разрешается каждым отдельным человеком в зависимости от 
ситуации, то есть контингентно, а не универсально. Каждый конкретный человек проживает 
свою собственную жизнь, наполненную смысложизненной идеей, целью или, точнее, 



КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ  ВІСНИК НИЖНЬОЇ НАДДНІПРЯНЩИНИ                       2006  

 115

смыслом жизни. Поэтому личностью индивид становится не просто в пространстве 
абсолютных и конкретно-исторических ценностей, а в собственном жизненном процессе, 
причем система абсолютных и конкретно-исторических ценностей дана индивиду не 
непосредственно, а через события его индивидуальной жизни, образуя пространство его 
жизненного мира. 

Идея жизненного мира приобрела свое философское звучание именно в осмыслении 
проблем человеческого бытия и феномена личности, что подтверждают философские (Э. 
Гуссерль, Ю. Хабермас, М. Хайдеггер), психологические (Ф. Брентано, Ф. Василюк), 
социологические (Э. Дюркгейм, М. Филипсон, А. Шюц и английская феноменологическая 
социология в целом) исследования. 

Понятие коммуникативной рациональности в теории коммуникативного действия Ю. 
Хабермаса становится своеобразным ключом, открывающим доступ не только к концепции 
общества, связывающей парадигмы действия и системы, но и к теоретическому подходу, 
который позволяет объяснить парадоксы модерна как следствие подчинения 
коммуникативно-структурированного жизненного мира императивам формально-
организованной системы действия. 

Современность демонстрирует нам исчезновение всеобщего содержания человеческой 
сущности – завершенность логики развития от всеобщего к индивидуальному и дальше - к 
исчезновению индивидуального. Ситуация пост такова, что индивидуальное бытие уже не 
тяготеет к общественному бытию, оно изначально лишено собственной природы. Если за 
личностью не стоит совокупная сила человечества – как личность вообще возможна? 
Всеобщее рассыпается атомарностью и утрачивается как единство, существенность и 
субстанциональность человеческого мира. Состояние атомарности, одиночества человека 
осмыслено еще экзистенциалистами. Современная эпоха знает уже не просто атомарного 
человека, а человека без онтологии – виртуального. С помощью сети Интернет, киберспейса, 
разнообразных «видеодромов» спектакулярный социум может стать не только ареной 
действия властных структур, но и театром свободных творческих индивидуальностей. Цель 
личностного использования «спектакль-технологий» заключается в создании полярно 
ориентированных аналитических стратегий для кардинального изменения социальных 
ситуаций [2]. 

Существует игровое отношение человека к различным коллизиям своей судьбы и 
судьбы мира, которые не соответствуют интенциям субъекта жизнедеятельности и которые он 
пока не в состоянии изменить. И выжить в тупиковых подчас условиях человеку позволяет 
«карнавализация» бытия и мировосприятия. Поскольку игра, по утверждению М.М.Бахтину, 
является «жизнью наизнанку», «миром наоборот», то карнавальное мироощущение, вероятно, 
способно выполнять функции критического исторического сознания [3]. Сказанное отнюдь не 
противоречит представлению о человеке как творце обстоятельств. В «виртуальных 
сообществах», из которых состоит Интернет, социально-культурная идентичность сводится к 
игровой идентичности. Социальная масса начала нового столетия стала самообучающейся, 
всему хорошему и дурному она учится сама. Люди выбирают на «символическом рынке» 
подходящие, по их мнению, образцы и пытаются имплантировать их в ткань своей 
повседневной жизни. Формирование социально-культурной идентичности происходит как 
«сверху», так и «снизу», в результате весь процесс, в целом, приобретает стихийный, 
непредсказуемый характер [4]. Мы живем в обществе, когда главной заботой человека 
объявляется поиск развлечений, когда основной частью производственной деятельности 
становится индустрия отдыха [5]. 

В соответствии с критической наукой об обществе Ю. Хабермаса «жизненный мир» 
личности имеет универсальную структуру, включающую такие элементы как ценности, 
интуиция, здравый смысл, традиции, а также образ и стиль жизни, зависимые от социального 
статуса индивида, формирующегося в процессе его социализации. Поэтому судьба и 
жизненный мир есть целостный разум, объединяющий личностные аспекты бытия. 
Жизненный мир для нас, живущих в нем, всегда есть наличным, «почвой» для любой 
практики – как теоретической, так и внетеоретической. Этот мир одинаково доступен 
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каждому как «мир простых интерсубъективных опытов» [5]. Ведь мир для нас, практически 
заинтересованных и так или иначе действующих субъектов, является всегда универсальным 
полем любой действительной или возможной практики.  

Ю. Хабермас заимствует идею Х.-Г. Гадамера об интерпретации общественных 
процессов по модели языкового взаимопонимания, однако считает важным учитывать 
экскоммуникативные социальные эффекты, которые не только фактически имеют место в 
обществе, но и оказывают воздействие на языковую коммуникацию. 

В социокультурном пространстве бытия коммуникативное взаимодействие индивидов 
понимается Ю. Хабермасом как круговой процесс, в котором положение актора двояко: он 
является инициатором действий, рассчитав которые можно овладеть той или иной ситуацией; 
и в то же время он - продукт общественных традиций, интересов социальных групп и 
процессов социализации, в которых он достигает зрелости. 

В то время как сопряженный с той или иной ситуацией фрагмент жизненного мира в 
качестве некоей проблемы влияет на действующего индивида, с одной стороны, с другой 
стороны его поддерживает жизненный мир, который не только образует контекст процесса 
понимания, но и предоставляет для него ресурсы. Тот или иной общий для многих 
«жизненный мир» предлагает определенный запас культурных самоочевидностей, из которого 
участники коммуникации заимствуют устраивающий всех образец истолкования [6, 202]. 

Жизненный мир образует, таким образом, интуитивно понимаемый контекст ситуации 
действия; в то же время он поставляет ресурсы для процессов истолкования, в которых 
участники коммуникации стараются удовлетворить потребность во взаимопонимании. 
Речевые действия служат не только для представления состояний и событий, когда говорящий 
ссылается на что-либо существующее в объективном мире. Они служат еще и для 
установления межличностных отношений, когда говорящий ссылается на что-либо в 
социальном мире интеракций, а также для манифестации переживаний. Поэтому в основе 
усилий по достижению взаимопонимания лежит система отсчета, состоящая не менее чем из 
трех миров: объективный мир, социальный мир и субъективный мир. 

У компетентного субъекта речи есть выбор между когнитивным, интерактивным и 
экспрессивным модусом применения языка и соответствующими классами констативных, 
регулятивных и репрезентативных речевых действий [6, 205]. 

Вообще идея жизненного мира принадлежит к числу наиболее широко используемых в 
современной философии и социальных науках; при этом оно считается интуитивно ясным, 
тогда как в действительности его смысловая нагрузка варьируется довольно существенно в 
зависимости от авторских подходов и общего теоретического контекста, в котором оно 
применяется. Поэтому при рассмотрении той или иной версии социологически релевантной 
концепции жизненного мира важно соотнести ее с истоками, представленными в 
трансцендентальной феноменологии Э. Гуссерля и феноменологической социологии А. 
Шюца. 

В феноменологии Э. Гуссерля идея жизненного мира была связана с пониманием им 
разума как жизненно значимого и этически определенного начала и соответственно с 
критикой объективизма новоевропейской научности и «вклад Э. Гуссерля в социальные науки 
как раз и состоит в богатстве его исследований, относящихся к жизненному миру» [7]. 
Э.Гуссерль ставит задачу создания новой науки, которая в отличие от обычных 
объективистских наук (как наук «на почве» и «в горизонте» мира) была бы универсальной 
наукой о предданности мира, или о мире предданной субъективности. Однако уже само слово 
«предданный» характеризует радикальное изменение естественной установки. Жизненный 
мир уже сам по себе является основанием всех смысловых образований, однако как таковой 
он обнаруживается лишь благодаря трансцендентальной феноменологии, которая способна 
выступать радикальной базовой наукой, поскольку трансцендентальная редукция приводит к 
процессу самоосмысления, который высвобождает изначально действующую жизнь из 
латентного состояния и приводит ее к себе самой.  

Жизненный мир А. Шюцем понимается как социальный мир и трактуется как мир 
повседневной практической деятельности. При этом возможность союза между 



КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ  ВІСНИК НИЖНЬОЇ НАДДНІПРЯНЩИНИ                       2006  

 117

феноменологической философией и социологией связана именно с идеей 
интерсубъективности жизненного мира. Интерсубъективность указывает на присущую 
сознанию и действию социальность и на то, что мир переживается человеком как общий для 
него и других людей. Например: социальный мир, в котором я живу, взаимодействуя с 
другими людьми, значим для меня. 

Итак, повседневный мир – это по существу своему интерсубъективный мир, и только эта 
его характеристика делает возможной социальную коммуникацию как осмысленную. Мы 
вступаем в мир, содержащий некоторую совокупность принимаемого на веру, разделяемого 
всеми индивидами знания, и, усваивая уже конституированнные значения, мы начинаем 
соучаствовать в социальном мире. Социальное действие в мире формируется и реализуется 
посредством значений, делающих мир осмысленным для действующего индивида. Попадая в 
новый ситуативный контекст, факт биографии меняется. Факты жизни, каковыми они 
являются сами по себе, вне повествования, как бы исчезают, во всяком случае, в 
субъективном восприятии человека. Неустойчивость настоящего лишает человека прошлого – 
«тени, которую отбрасывает будущее» [8], а с ним и самого будущего – согласно логике 
обыденного мировосприятия. Будущее становится не просто призрачным, нереальным, оно 
становится устрашающим. Исчезновение фиксированного чем-то кроме ситуативного 
контекста настоящего лишает человека и прошлого, и будущего - вообще самого себя. 
Человек становится ситуативным. Биография разрушается, то есть меняется соотношение 
пройденного пути и перспективных жизненных планов. 

Наш анализ еще больше усложняется, если мы рассматриваем не единичную ситуацию, 
а протекание коммуникативных действий в меняющихся ситуациях. Ясно, что ситуации 
действия постоянно сменяются, при этом ситуации вовсе не представляют собой 
изолированные или даже четко отграниченные друг от друга «миры», они плавно переходят 
одна в другую. Жизненный мир образует интуитивно наличную и вместе с тем необозримую 
сеть предпосылок, которые должны быть выполнены, чтобы то или иное символическое 
проявление участника коммуникации вообще было осмысленным. При этом жизненный мир в 
целом постоянно остается фоном, актуализируется только непосредственно задействованный 
фрагмент. Поэтому жизненный мир дан в том модусе само собой разумеющегося, который 
всегда находится ниже уровня в принципе доступных критике убеждений [9]. 

Феномен жизненного мира имеет значение для осмысления проблемы формирования 
судьбы человека, поскольку, являясь онтологическим способом бытия личности, составляет 
непосредственную данность самоопределяющегося человека. Жизненный мир является той 
реальностью, в которой человек обретает свое личностное «Я», развивает его в максимальной 
конкретности и динамике. Поэтому жизненный мир заключает в себе как предпосылку, 
направленность, так и итог личностного бытия человека. 

Рассматривая жизненный мир как реальность человеческого бытия, важно сказать об 
общении как высшей ценности бытия. Общение есть тот «канал», благодаря которому все 
конкретно-исторические особенности культуры, ее национально-этническая и социально-
групповая специфичность «транслируются» в способы человеческого воздействия на 
окружающий мир. В предельно универсальном плане общение – это не только общение 
индивидов между собой либо их общение с миром, но и общение миров. 

Жизненный мир, таким образом, складывается как диалектическое взаимодействие со-
бытий и жизнедеятельности, движимой личностной системой ценностей ее носителя. И, 
вероятно, понимание судьбы в целом должно строиться, прежде всего, на анализе событий, в 
которых определима связь поступка и происшествия. Если в конкретном жизненном 
материале мы постигнем закономерности, управляющие человеческой судьбой, то, в виде 
гипотезы, сможем распространить их на весь цикл человеческого бытия и станет возможным 
проследить все звенья цепи от конкретных житейских событий к законам судьбы.  

Тематизируется ли эта взаимосвязь как форма жизни или жизненный мир, как практика 
или опосредованное языком межличностное общение, как языковая игра или диалог, как 
культурный фон, традиция или история деяний, решающим является то обстоятельство, что 
все эти понятия приобретают тот ранг, который ранее был характерен для фундаментальных 
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понятий эпистемологии. Однако деятельностное и речевое измерения не должны всего лишь 
предшествовать когнитивному измерению. Целенаправленная практика и языковая 
коммуникация берут на себя другую понятийную роль, чем та, которая выполняет 
саморефлексия в философии сознания. С их помощью отвергается, как неоправданная, 
потребность в фундаментальном знании. 

В повседневной коммуникативной практике когнитивные истолкования, моральные 
ожидания, выражения и оценки пронизывают друг друга. Поэтому протекающим в жизненном 
мире процессам общения и взаимопонимания необходима культурная традиция во всей ее 
широте, а не только благословенные плоды науки и техники. В таком случае философия могла 
бы актуализировать свое отношение к тотальности, приняв на себя роль интерпретатора, 
обращенного к жизненному миру. 

В постсоветском украинском обществе происходят сложные эволюционные процессы, 
которые невозможно однозначно оценить. Правильнее всего охарактеризовать его как 
общество переходного (смешанного) типа. С одной стороны, в массовом сознании 
продолжают действовать стереотипы, укоренившиеся за годы советской власти. С другой 
стороны - активно внедряются образцы потребительской, рыночной культуры, 
импортируемой с Запада. И, наконец, среди столичной и провинциальной элиты, особенно 
среди молодежи, становятся все более популярными ценности постиндустриальной 
цивилизации. Можно сказать, что мода на потребление является одним из механизмов 
исчезновения субъекта в культуре постмодерна. Исчезновения в данном случае 
насильственного, говоря проще – уничтожения, ввиду роли в этом процессе рекламы и тех 
методов, которыми она пользуется. Человек уже сомневается в реальности своего бытия, если 
не отражен в моде, не отмечен модными предпочтениями. Мода диктует человеку его 
общественное лицо, поведение, мораль – как основу поступка. 

Проделанный анализ позволяет сделать вывод, что новейшие тенденции глобализации и 
компьютеризации не отменяют существенных признаков социума, но изменяют условия и 
формы, в которых он существует сегодня. Значительно усложняется ткань общественных 
отношений, приводя к социально-культурным конфликтам и аритмии. Важнейшей среди 
множества других научных задач сегодня представляется задача разработки теоретического, 
социально-философского инструментария, с которым исследователи могли бы подходить к 
изучению массовых коммуникативных процессов в социуме.  

Современные коммуникативные процессы в Украине нестабильны и являются 
переходными. Перспективы развития массового общества зависят от того, насколько будут 
разрешены проблемы, обусловленные незавершенностью предыдущих этапов модернизации 
(создание эффективного потребительского рынка, демилитаризация экономики, создание 
эффективного потребительского рынка, формирование институтов и отношений гражданского 
общества), а с другой стороны – от того, насколько успешно будут осваиваться 
прогрессивные технологии и социально-культурные образцы новой, постиндустриальной 
эпохи. 

История свидетельствует, что в переломные периоды перехода цивилизации от одного 
уровня развития к другому, всегда давало о себе знать ценностное сознание. Человечество 
чувствовало и предвидело наступление новых ценностей и в различные периоды истории по-
разному на них реагировало. Но в любом случае ценностное сознание как антропогенный 
фактор занимало не последнее место в цивилизационнных бифуркациях [10]. В переломные 
эпохи происходит лишь «переоценка ценностей» как пересмотр определенных значений, 
казавшихся ранее смыслами абсолютных ценностей культуры. Наступает время рефлексии, 
которое вызывается к жизни реальными потребностями в поиске новых мировоззренческих 
ориентаций, программ организации жизнедеятельности. И такие абсолютные ценности как 
Истина, Добро, Красота, Свобода, Жизнь, всегда являются основным связующим звеном 
новой «картины мира», нового мировоззрения эпохи. «Новый» человек должен жить в 
соответствии со своей свободной волей, которая направляется личностной системой 
ценностей. 
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ВИДИ І ФОРМИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ 

 
Життєдіяльність, виступаючи як сукупність відносин до природи і людей один до 

одного, що осмислюють потребу сприяння розгортанню процесу раціонального перетворення 
навколишнього середовища в своїх інтересах, необхідною умовою чого є збереження життя як 
щонайвищої ценности1, характеризується наявністю величезного різноманіття проявів. Проте 
це зовсім не означає, що вказане різноманіття є якесь нагромадження, яке не піддається якій-
небудь структуризації. Навпаки, воно виявляє собою систему тісно взаємозв'язаних елементів, 
що дозволяють виділяти як найзагальніші, так і конкретніші види життєдіяльності, а також 
класифікувати її форми. 

Кажучи про найзагальніші види життєдіяльності людей, ми з повною підставою можемо 
назвати її матеріальний і духовний компоненти. Матеріальна життєдіяльність людини 
знаходить свій прояв у виробництві не тільки матеріальних благ, але і собі подібних – в 
продовженні роду людського. Припинення її загрожувало б смертю всього виду homo sapiens. 
Проте не меншу загрозу представляло б і припинення духовної компоненти життєдіяльності, 
що робить матеріальну компоненту осмисленою, цілеспрямованою, такою, що піддається 
регулюванню, управлінській дії. Перебуваючи у взаємозв'язку, обидва ці компоненти 
утворюють діалектичні протилежності, взаємовиключаючі, але і взаємопологаючі, 
взаємодоповнюючі, взаємообумовлюючі один одного. Абсолютизація, гіперболізування якої-
небудь одній з них при ігноруванні іншої неодмінно негативно позначиться на стані всієї 
системи життєдіяльності, порушуючи оптимальний хід її розвитку, знижуючи не тільки 
творчий потенціал, але і саму життєстійкість соціального організму. 

Що ж до конкретніших видів життєдіяльності людини, то їх, подібно всякій діяльності 
людини,  «можна розрізняти по якому завгодно признаку».2 Нам, зокрема, представляється 
необхідним класифікувати їх по наступних ознаках, що виконують роль інтеграторів в системі 
ознак, найбільш повно характеризують життєдіяльність людини як реально існуюче видове 
явище, родовим для якого служить феномен, що позначається поняттям «діяльність». 

Першою з цих ознак, на нашу думку, слід назвати носія життєдіяльності, відповідно 
до якого розрізняються такі види життєдіяльності, як життєдіяльність окремих людей, осіб, 
сім'ї, нації, класу, конкретного суспільства (українського, російського, французького, 
американського і т.п.), людства в цілому. Саме цим суб'єктам перш за все властиво, 
вступаючи у відносини до природи і один до одного, не тільки осмислювати необхідність 
сприяння розгортанню процесу раціонального перетворення навколишнього середовища в 
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своїх інтересах, але і, відтворюючи собі подібних, потомство, нові покоління людей, 
забезпечувати відтворювання вищого досягнення життя, яким є людина, покликана 
продовжити його і зберегти як найбільшу цінність. Дрібнішим соціальним групам, трудовим 
колективам, виступаючим суб'єктами діяльності, ця властивість також має місце, проте лише 
в деякій мірі. 

Другим з інтегруючих ознак, що дозволяють класифікувати життєдіяльність по 
конкретних видах, є ступінь зрілості суб'єкта життєдіяльності. Відповідно до цієї ознаки 
слід розрізняти життєдіяльність суб'єкта її на стадіях: а) становлення як таке; б) що вже 
повністю сформувався, досяг зрілості в своєму розвитку; в) вступ до пори одряхління, 
згасання, втрати життєтворчого потенціалу. 

Як відомо, на стадії свого становлення людина ще не в змозі ні осмислити життєвий 
процес, ні яким-небудь чином істотно впливати на нього. Це йому вдається, коли він стає 
дорослим і, формуючи свій світогляд, складається як особа. Саме з цим періодом пов'язаний, 
так би мовити, день його життєдіяльності, її найбільша активність і результативність. Але за 
днем, як завжди, наступає вечір – старіння людини, поступове згасання його життєдіяльності. 
Він вже багато що знає, але все менше може. 

Щось подібне переживають в своєму розвитку інші соціальні організми. Правда, на сім'ї 
це більш є видимим, а ось на класах, націях, суспільствах набагато менш. Проте, хоче цього 
хтось чи ні, стадії становлення, зрілості і старіння, згасання своєї життєдіяльності кожному з 
них доводиться переживати. Проявом цього є приклади зникнення раніше здійснюючих 
активну життєдіяльність класів рабів і рабовласників, феодалів і кріпосних, пролетарів, цілих 
суспільств таких, як Стародавній Рим, Київська Русь, багато інших. А хіба не про одряхління, 
старіння людства свідчать грізні глобальні проблеми? 

Третьою з інтегруючих ознак, по якому слід розрізняти конкретні види  життєдіяльності 
людини, є характер суб'єктно-об'єктних відносин. Виходячи з цього і по аналогії з 
класифікацією видів діяльності, запропонованої свого часу М.С. Каганом3, в якій дещо 
змінений порядок розташування окремих видів, вважаємо за необхідне розрізняти 
пізнавальну, перетворювальну, ціннісно-орієнтаційну і комунікативну життєдіяльність або 
спілкування. 

Вказані види в своїй сукупності не тільки дозволяють якнайповніше виразити єство 
самої життєдіяльності людини як феномена, але і дають своєрідний ключ до його 
філософського осмислення. Нагадаємо, що, прагнучи визначити призначення філософії, 
І.Кант вважав, що вона повинна прояснити ряд питань. Формуючи їх, він писав: «Що я можу 
знати? Що я повинен робити? На що я смію сподіватися? Що таке людина? На перше питання 
відповідає метафізика, на друге питання – мораль, на третє – релігія, на четвертє – 
антропологія. Але по суті все це можна б було звести до антропології, бо три перші питання 
відносяться до останнього».4 Сьогодні, звичайно, можна б було посперечатися з 
основоположником німецької класичної філософії з приводу того, чи відповідають 
метафізика, мораль і релігія на перші три питання. Проте слід визнати за безумовно 
правильний його висновок про те, що ці питання «можна б було звести до антропології», 
природно, в широкому значенні даного поняття, тобто тлумачивши його як вчення про 
людину і його життєдіяльність. Глибокий аналіз виділених вище чотирьох видів 
життєдіяльності людини, як нам представляється, і покликаний служити продуктивному 
пошуку відповідей на питання, висунутих І.Кантом. 

Насправді. Що інше, окрім самої пізнавальної життєдіяльності людини за всю 
багаторічну історію її існування, може дати відповідь на питання, що вона може знати? Адже 
вже сьогодні стає ясним, що, з одного боку, в світі немає нічого непізнаваного, а, з другого 
боку, перебуваючи в постійному розвитку об'єктивна реальність виявляла і продовжуватиме 
виявляти людині масу непізнаних речей, феноменів і сторін. Прагнення задовольнити свої 
потреби обумовлюють необхідність освоєння людиною природи та і світу в цілому, а постійне 
зростання потреб і обмежена можливість їх задоволення обумовлюють категоричну відповідь 
на друге питання І.Канта – що він повинен робити? Він також звучить досить чітко – вести 
перетворення навколишньої природи і всієї реальності, тобто перетворюючу життєдіяльність, 
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яка все більше і більше підтверджує істинність такої відповіді і відсутність скільки-небудь 
можливої альтернативної відповіді, ухвалення якої не позбавляло б людини самого її єства і 
єства її життєдіяльності. 

Перетворююча ж життєдіяльність, її суперечливий характер, поява результатів як 
корисних, що приносять задоволення людині, так і шкідливих,  що створюють їй певну 
дискомфортность, обумовлює такий вид життєдіяльності, як ціннісно-орієнтаційна. Цей вид 
життєдіяльності людини в першу чергу покликаний дати відповідь на третє питання великого 
німецького філософа – на що людина сміє сподіватися? Воно, та відповідь, вимагає з'ясувати, 
чи існує межа розвитку людських потреб і що складає найголовнішу, найвищу цінність для 
людини. І, як свідчить досвід, здобутий впродовж всієї історії життєдіяльності людини, 
розвиток потреб і їх задоволення, скільки б високого рівня він ні досягав, стають абсолютно 
не потрібними із смертю її, з припиненням  життєдіяльності людини. Звідси логічно слідує 
відповідь на третє питання: людина сміє сподіватися лише в рамках збереження свого життя, 
що дозволяють їй продовжувати життєдіяльність. 

Нарешті, відповідь на четверте питання великого мислителя покликана дати такий 
вигляд життєдіяльності людини як комунікативна життєдіяльність або спілкування. Лише в 
процесі спілкування з людьми, з собі подібними людина може переконатися в тому, що вона – 
не річ, що її не можна використовувати як знаряддя чужої волі – раба, кріпосного, холопа і 
т.п., – що ніхто не може бути ощасливлений насильно, відповідно до чужих уявлень про 
щастя, що людину не можна виготовляти, перестворювати, винаходити наново, що, будучи 
вищим творінням життя, вона, сприяючи розгортанню процесу раціонального перетворення 
навколишнього середовища в своїх інтересах, покликана перш за все піклуватися про 
збереження самого життя як вищу цінність.  

Кожний з розглянутих видів життєдіяльності людини характеризується властивим тому 
або іншому з них змістом, який проявляється в конкретних формах. Як і види, всі форми 
життєдіяльності людини перебувають у взаємному зв'язку, утворюючи струнку систему, 
розвиток якої носить закономірний  характер. Оскільки ж формування ефективного механізму 
дії на будь-яку систему, а рівно і аналізу її у вирішальному ступені залежить від того, 
наскільки принципи, які встановлені в основу вказаного механізму, відповідають законам і 
закономірностям, яким підкоряється в своєму розвитку объект5, ми, приступаючи до 
класифікації форм життєдіяльності людини, повинні поклопотатися про надійні її принципи . 

На які ж принципи нам слід опертися? Виходячи з того, що життєдіяльність людини є 
одним з проявів руху матерії, то, класифікуючи її форми, слід перш за все дотримуватися 
загальних принципів класифікації форм руху матерії. Як відомо, їх свого часу досить 
переконливо обґрунтував Ф. Енгельс в роботі «Діалектика природи». Нагадаємо, що класик 
матеріалістичної діалектики виходив, по-перше, з того, що форми руху необхідно розглядати 
у зв'язку з певним рівнем організації матерії – кожному рівню відповідає своя форма; по-
друге, – з того, що між формами руху існує генетичний взаємозв'язок, вища виникає на базі 
нижчої; і, по-третє, – з того, що вищі форми руху специфічні і несводіми до нижчих. 
Виходячи з цього, Ф. Енгельс виділив п'ять форм руху матерії – механічну, фізичну, хімічну, 
біологічну і социальную.6 

З тієї пори пройшло немало часу. Відкриті нові рівні організації матерії, що обумовлює 
необхідність уточнення класифікації форм руху матерії. Зокрема, багато нового з'явилося в 
розумінні біологічного руху. В сучасній науці склалося уявлення про цілісність біосфери як 
умови диференціації і розгортання всіх рівнів організації живої матерії і відповідно цьому 
формування різних підвидів біологічної форми руху. Затвердилася думка, що життя слід 
розглядати не як планетарне, а як космічне явище, яке зароджується лише на певній стадії 
розвитку метагалактики, як одному з можливих світів. 

Проте вказані принципи від цього не втратили свою актуальність. Слідуючи їм, форми 
життєдіяльності як одного з проявів руху, ми також повинні розглядати у зв'язку з 
відповідним рівнем, а точніше – рівнем організації матерії – по-перше, живої матерії і, по-
друге, – соціальної. 
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Кажучи про форми життєдіяльності, пов'язані з першим рівнем, рівнем організації живої 
матерії, потрібно мати на увазі, що як такі виступають всі відомі форми руху матерії в живій 
природі, а саме – сукупність життєвих процесів в організмах і надорганізмених системах: 
обмін речовин, процеси віддзеркалення, саморегуляції, управління і відтворювання, різні 
відносини в біоценозах і інших екологічних системах, взаємодії з природою і суспільством. 
Помітивши це, в той же час слід мати на увазі, що кожна з вказаних форм, як форм 
життєдіяльності, виступають, так би мовити, не як чисто біологічна, а вже, будучи 
опосередкована соціальними чинниками, як біосоціальна. При цьому вплив соціальних 
чинників на форми життєдіяльності посилюється, по-перше, - по мірі зростання складності 
структури суб'єктів життєдіяльності, а по-друге, - по мірі їх розвитку. 

 Взяти таку, здавалося б, чисто біологічну форму життєдіяльності як обмін речовин. Її 
якісна відмінність від форм обміну речовин в тваринному світі починає виявлятися буквально 
з самого початку появи на світло дитя людського. Це знаходить свій вираз в специфіці 
кожного з елементів системи, якої є обмін речовин, - асиміляція і дисиміляція. Адже навіть 
донорське живлення людської дитини вже здійснюється не самкою того або іншого виду 
тварин, а матір'ю людською, що володіє свідомістю, яка сформувалася в певних умовах і 
певним чином, а тому є соціально обумовленим. Те ж саме слід сказати, нехай пробачить нас 
читач, і про дисиміляцію, а також про форми життєдіяльності представника нового покоління 
в початковий період його становлення і розвитку, пов'язаних із задоволенням інших вітальних 
потреб, що з'явився на світ, – в одязі, взутті, житлі, коли він знаходиться на донорському 
забезпеченні батьків. 

 Думається, не слід багато говорити про те, скільки різняться форми задоволення 
вітальних потреб про нове покоління, що з'являється на світ, в структурі життєдіяльності не 
окремо взятих людей, сім'ї, а того або іншого класу, нації, конкретного суспільства або 
людства в цілому, адже чинники біологічного порядку, що тісняться соціальними чинниками, 
хоча і впливають на культивовані цими суб'єктами форми життєдіяльності, але далеко не 
першорядну роль. 

 Виходячи з сказаного, представляється можливим виділити як самостійні групи, по-
перше, групу форм життєдіяльності, заснованих на донорському забезпеченні 
задоволення біологічних і інших вітальних потреб, а по-друге, групу форм 
життєдіяльності, що базуються на самозабезпеченні задоволення цих потреб. В кожній з 
цих груп існуватимуть відповідні підгрупи, об'єднуючі форми по задоволенню вказаних 
потреб, так би мовити,  груповими новими суб'єктами життєдіяльності – класами, націями, 
конкретними суспільствами, людським співтовариством. 

 Набагато складнішою є структура соціальних форм життєдіяльності людини. Кажучи 
про них, слід, перш за все, як самостійні виділити групи форм життєдіяльності людини, які 
відповідають основним сферам суспільного життя: 

1.Групу форм економічної життєдіяльності людини, яка охоплює сукупність форм її 
трудової діяльності, участі у виробництві і розподілі товарів і послуг, використовуванні 
знарядь і засобів виробництва, що є в суспільстві, і т.п. 

2.Групу форм політичної життєдіяльності людини, яка охоплює все різноманіття 
відношень людей до існуючої системи державного устрою, системі державної влади, її 
спрямованості в тій або іншій сфері життєдіяльності суспільства, сприяючих збереженню або 
ж, навпаки, зміні державного устрою. 

3.Групу форм соціальної життєдіяльності людини, яка включає сукупність форм 
освоєння соціальної реальності, входження в неї, пристосування до неї і включення в сферу 
власної життєдіяльності. 

4.Групу форм духовної життєдіяльності людини, яка включає різноманіття сфер 
діяльності людей по освоєнню, виробництву, обміну, споживанню і збереженню духовних 
цінностей – ідей, уявлень, наукових знань, ідеалів, виробництво яких здійснюється за 
допомогою певних соціальних інститутів, а також освіти, етичного, релігійного, естетичного, 
правового виховання, різні форми залучення людей до духовної культури через систему 
культурно-масових установ, освітніх організацій, засобів масової інформації і т.ін. 
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У кожній з названих форм життєдіяльності можуть бути виділені самостійні підгрупи 
форм пізнавальної, перетворюючої, ціннісно-орієнтаційної і комунікативної життєдіяльності 
або спілкування. Можливе також виділення підгруп, виходячи з особливостей суб'єкта 
життєдіяльності і по інших ознаках. 

Аніскільки не претендуючи на досконалість класифікації видів і форм життєдіяльності 
людини,  а тим більше на її ідеальність, автор все ж таки бере на себе сміливість сподіватися 
на те, що вона  достатньо повно відображає структуру такого складного феномена, яким є 
життєдіяльність людини і може бути корисна як в здійсненні його наукового і соціально-
філософського аналізу, побудові теоретичної моделі, так і в  практичному плані при 
відпрацюванні управлінських рішень, направлених на оптимізацію розвитку форм 
життєдіяльності людини в умовах трансформації українського суспільства. 

 
ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА 

 
1. Див.: Воронова Г.В. Життєдіяльність: сутність і зміст // Культурологічний вісник. 

Науково-теоретичній щорічник нижньої Наддніпрянщини. Вип.15 Запоріжжя: Прем’єр, 2005 – 
с.103-107. 

2. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. Изд. 2-е.М.: Политиздат,1977 – 
с.102. 

3. Див.: Каган М.С. Человеческая деятельность (опыт системного анализа): М., - с.50-90. 
4. Кант И.Логика. Пособие к лекциям. 1800 // Трактаты и письма – М.: Наука, 1980. – 

332 с. 
5. Див.: Воловик В.І. Філософія педагогіки. Запоріжжя: Просвіта, 2004 – с.100-106. 
6. Див.: Энгельс Ф. Діалектика природы. Заметки и фрагменты.// Маркс К., Энгельс Ф. 

Соч.т.20. - М., 1961 – с.563-565. 
С.І. ПОДМАЗІН  

 
ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНА ОСВІТА: СУТНІСТЬ ТА ЗМІСТ 

 
Сьогодні в Україні відбувається інтенсивний пошук філософських основ нової моделі 

освіти яка має відповідати сучасному стану розвитку нашого суспільства і людства в загалі.  
Філософські розвідки в даному напрямку здійснювали такі дослідники як 

В.П. Андрущенко, І.Д. Бех, В.П. Бондаревська, В.І. Воловик, В.С. Лутай, Ф.Т. Михайлов, 
Л.В. Сохань, І.С. Якіманська та інші.  

Одним з перспективних напрямків розвитку сучасної освіти визнано розробку модної 
особистісно орієнтованого навчання і виховання. 

Проблемою є те, що до сьогодні в наукові й літературі відсутнє цілісне визначення 
сутності та змісту особистісно орієнтованої освіти. 

Завдання даної роботи полягає в соціально-філософській рефлексії сутності 
становлення соціального феномену особистісно орієнтованої освіти та  визначенні 
детермінант оптимізації її розвитку. �������Особистісно орієнтована освіта визначена 
нами як соціальна інституція, як сукупність  вкладених один у одного  численних шарів 
(рівнів). Соціальні зв’язки між різними шарами утворюються як такі, що ведуть “углиб”, “на 
поверхню”, й “на рівні певного шару”. Цей освітній простір існує в  тримірній системі 
координат, яку утворюють: 

1) вектор, що визначає стан та зміни соціальної інституції освіти, які ініціюються 
владою – політичною та економічною  елітою безпосередньо через державну владу, та 
опосередковано: по-перше, – через економічний примус, по-друге, – через ідеологічний вплив 
на суспільство.  

2) вектор, що  визначає стан та зміни соціальної інституції освіти, які безпосередньо 
ініціюються суспільством, виходячи з його потреб у відновлені та розвитку.  Тільки за умови 
розвитку громадянського суспільства, коли воно може здійснювати рішучий (іноді – 
вирішальний) політичний та економічний вплив на владу, ставлячи під загрозу реалізацію 
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інтересів та саме існування владної еліти, вплив суспільства на освіту набуває рівня, 
необхідного для реалізації інтересів основних верств суспільства.  

3) вектор, що визначає стан та зміни соціальної інституції освіти, які  ініціюються 
інтересами окремої особистості. Відповідний інтересам особистості вплив на інституцію 
освіти здійснюється через суспільну свідомість та громадянське суспільство.  

Виходячи з вказаного розуміння  освітнього простору, можна побудувати тільки дві 
моделі інституцій  освіти: 

1) Авторитарна (традиційна) модель –  вектор інтересів влади  повністю домінує над 
вектором інтересів суспільства, які утискаються до рівня відновлення  існуючої соціальної 
стратифікації та відновлення робочої сили. Вектор інтересів особистості, яка не належить до 
владних соціальних груп, мінімізується майже до нуля. 

2) Особистісно орієнтована (гуманістична) модель – вектори інтересів основних 
суб’єктів розвитку освіти влади – з одного боку, й особистості та  суспільства – з іншого боку. 
Інтерес конкретної особистості в певних змінах в інституції освіти може реалізуватися тільки 
через вплив на владу розвинутого громадянського суспільства та безпосереднє громадське 
управління освітою, яке можливе тільки тоді, коли влада діє в умовах розвинутих 
демократичних процедур державного управління, тільки тоді можливе становлення системи 
державно-громадського управління освітою. 

Отже, особистісно орієнтована освіта визначається  через характер соціальних зв’язків між її 
суб’єктами та створення умов для становлення особливого психологічного стану особистості, в 
якому вона виявляється й розвивається як особистість відкрита, вільна, креативна. Саме це, на нашу 
думку, є особливо важливим у розумінні особистісно орієнтованої освіти, яка визначається через 
характер соціальних зв’язків і дуже мало залежить від того, що називається педагогічними 
методами, методиками та технологіями. 

Визначення основного чинника кризи сучасної освіти здійснюється нами через поняття  
“освітній час”. Освітній час – це  постійні зміни в “освітньому просторі”. Ці зміни можуть 
бути свідомо ініційованими  певними суб’єктами, але у своїй більшості виникають спонтанно, 
як проекція на “освітній простір” незліченної кількості змін, що відбуваються в більш 
широкому “соціальному просторі”. Соціальний простір неможливо стиснути до меж певної 
держави, особливо сьогодні, в умовах інформаційної й економічної глобалізації.       

Плин освітнього часу ініціює постійні перебудови всіх трьох векторів, які в нашій 
моделі складають основу освітнього простору. При цьому чим більш особистісно й соціально 
орієнтована освіта, тим більшою є кількість суб’єктів виявлення змін, їх аналізу та 
прогнозування подальшого розвитку. Така освітня система набуває більш високого рівня 
складності й вищої здатності до саморозвитку. Така освітня система як ціле стає відкритою – 
більш чутливою до змін у соціальному просторі, меншими стають періоди її нестабільності, 
вона швидше  виходить на атрактор – вектор доцільного подальшого розвитку. 

Таким чином, особистісно орієнтована соціальна інституція освіти розвивається в 
напрямку збільшення варіативності й різноманітності соціальних зв’язків між основними 
суб’єктами освіти, які дозволяють індивідуальним та груповим суб’єктам досягати все 
більшої свободи вибору в побудові своєї “освітньої подорожі” й більших можливостей 
саморозвитку в такій подорожі.  

І навпаки: чим вище авторитарність освітньої системи, чим менше суб’єктів освітньої 
діяльності включено у процес виявлення, аналізу та прогнозування змін, тим більше часу 
накопичуються “невідповідності”, тим глибшою стає внутрішня нестабільність освітньої 
системи, тим кризовішим є шлях до атрактору. Авторитарна освітня система, намагаючись 
стабілізувати кризовий стан, вдається до насильницької відсічі “хаотичних тенденцій”, 
“стабілізації” через посилення контролю й регулювання діяльності суб’єктів освіти в межах 
встановлених меж “освітнього простору”, які з часом стають все більш звуженими порівняно з 
“соціальним простором”, який постійно розширюється. Авторитарна система освіти досить 
ефективна в умовах тоталітаризму, коли  мінімізується вплив на освіту не тільки інтересів 
особистості, а й інтересів суспільства. У таких умовах авторитарна соціальна інституція 
освіти стає закритою – розвивається в напрямку гіпертрофії бюрократичного управління 
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освітою і зменшення (задля полегшення контролю й регулювання)  варіативності та 
різноманітності соціальних зв’язків між основними суб’єктами освіти,  що зменшує 
можливості індивідуальних і групових суб’єктів  у виборі та побудові своєї “освітньої 
подорожі”, зводячи цю подорож іноді до рівня “руху під конвоєм”. 

Очевидним є те, що в умовах відкритого суспільства спроба стагнації соціальної 
інституції освіти з необхідністю призведе до важких наслідків як для особистості й 
суспільства, так і для самої влади. Але це зовсім не означає, що  жорстка стагнація освіти на 
певний час для самозбереження влади є неможливим варіантом. 

Особистісно орієнтована освіта на рівні взаємодії вчитель-учень, на нашу думку, 
являє органічну єдність трьох її основних форм соціально-педагогічної взаємодії: 
особистісно центрованої, особистісно програмованої та особистісно  директивної. 

1. Особистісно центрований  освітній  процес  передбачає створення умов  для 
сприйняття учнями навчання як досвіду, який вони можуть використовувати для рішення 
хвилюючих їх проблем. Необхідно дозволити учню на будь-якому рівні знаходитися в дотику з 
важливими проблемами свого існування, щоб він усвідомлював проблеми і спірні питання, які 
він хотів би вирішити.  

Вчитель має бути конгруентним – має бути тим, ким він є насправді,  він має усвідомлювати 
ту точку зору, якої він дотримується, приймати свої дійсні почуття. Отже, він стає щирим у 
взаєминах з учнями. Він може бути в захваті від однієї теми чи переживати нудьгу від інших тем, 
які йому не подобаються. Він може бути не тільки злісним, але й чуттєвим чи співчуваючим. Це 
відбувається через те, що він приймає свої почуття як власні, й у нього немає потреби нав'язувати їх. 
Учитель — це особистість, а не безособове втілення вимог до навчального плану, або стерильний 
трубопровід, по якому знання передається від одного покоління до іншого. 

Значиме для учнів навчання з'явиться, якщо вчитель зможе прийняти учня таким, який він є, 
і буде здатен зрозуміти його почуття.  Учитель, який може тепло приймати учнів, виражати 
безумовне позитивне відношення, й який може випробувати емпатію до почуттів страху,  
розчарування під час зустрічі з новим матеріалом, створює умови для значимого навчання.  

Вчитель має забезпечити учнів ресурсами. Не варто перелічувати звичайні ресурси, що 
приходять на розум — книги, карти, робочі зошити, записи, інструменти тощо. Мається на увазі 
те, яким чином учитель використовує як ресурс свої знання й досвід. Якщо вчитель 
дотримується принципів особистісно центрованої освіти, він захоче стати доступним для учнів 
засобом їхнього розвитку. Він  розповість їм про свій особистий досвід і знання в цій області, і дасть 
їм зрозуміти, що вони можуть звертатися до його знань. Але він не буде нав'язувати їм це. Він 
познайомить їх зі своїм способом мислення і структурування в доступній для них формі, може бути, 
навіть у лекційній формі, якщо вони захочуть. І він зробить це у вигляді пропозиції, що може 
бути прийнята чи відкинута. Він покаже, що може знайти необхідний їм матеріал. Якщо одному з  
учнів чи цілій групі всерйоз буде потрібно щось для навчання, то він з великою готовністю надасть їм 
потрібний матеріал. Його відносини з групою будуть будуватися з урахуванням того, щоб його 
почуття були доступні й зрозумілі, але в той же час не стали для учнів керівництвом до дії. Отже, 
який би засіб він не використовував — книгу, робоче місце, новий інструмент, можливість 
спостереження за процесом промислового виробництва, лекцію, засновану на його власному 
дослідженні, картину,  схему чи карту, свої власні емоції, — він відчуває й сподівається, що це 
буде сприйнято як пропозиція можливості  використовувати цей матеріал у випадку потреби. 
Учень не буде розглядати все це як інструкції,  накази, розпорядження, вимоги.  

Звідси повинно стати зрозумілим, що в особистісно центрованому навчанні основну надію 
вчитель покладає на прагнення  учнів до самоактуалізації. Учитель буде ґрунтуватися на 
припущенні, що учні, які реально зіштовхуються з життєвими проблемами, хочуть навчатися, 
зростати, шукати і знаходити, вірити вчителю, прагнути до творчості.  

В особистісно центрованому навчанні вчитель бере на себе роль помічника, генератора ідей  – з 
одного боку, й засобу навчання учнів – з іншого боку. 

Особистісно центрований підхід виявляється дуже ефективним під час реалізації проектного 
методу в позаурочному навчанні. 
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2. Особистісно програмований освітній процес – це процес, керований з боку вчителя 
у відповідності з визначеними програмою завданнями. 

Але цей процес теж ґрунтується на співпраці й співрозумінні значущості учбової 
діяльності. Тобто і в цій формі роботи вчитель домагається того, що учень має побачити в 
спільній навчальній праці особисту значимість. Звідси наступна теза: робота вчителя без 
мотивації й позитивних особистісних установок учнів рівнозначна роботі в порожньому класі. 

Будь-яка діяльність, у тому разі й освітня – це своєрідний рух певним «шляхом». І для 
того, щоб цей рух був успішним, крім цілі суб’єкту необхідне усвідомлення й дотримання 
обома суб’єктами норм діяльності, вихід за які робить подальший рух до навчальної мети 
неможливим. Норми навчальної діяльності позначають крайню межу відхилення від курсу, 
що неприпустимо. Проте ці норми повинні бути досить вільними, тобто складатися тільки з 
того “не можна”, що дійсно й суттєво  заважає досягненню мети учнем і його 
однокласниками, все зайве, рутинне в нормах (як виходити до дошки, вставати з-за столу 
тощо) повинно бути відкинутим. 

Учень має усвідомлювати також «етапи шляху» – коли відбудеться контроль, 
консультація, екзамен тощо (у контексті уроку, теми, річного й повного предметного курсу). 

Всередині цієї межі знаходиться інша межа – межа цінностей, її роль в особистісно 
орієнтованій освітній взаємодії вкрай велика. Цінності в контексті конкретної освітньої 
діяльності – це ті якості особистості учня, його дії та вчинки, які сприяють досягненню мети 
діяльності (наприклад: акуратність, цілеспрямованість, настирливість, обізнаність та ін.).  
Межа цінностей – це умовний інструмент визначення  учнем успішності свого наближення до 
мети, а для вчителя – це інструмент визначення учнів, котрі потребують позитивної оцінки, 
підтримки та цінування з боку вчителя в процесі досягнення значимих освітніх цілей. 

Цінування – це щире вираження вчителем своєї радості з приводу діяльності та 
досягнень учня. Цінування безпосередньо не пов’язане з оцінюванням. 

Ключову роль в особистісно орієнтованій організації діяльності відіграє надана учневі 
можливість вибору для нього як суб’єкта діяльності певних способів просування до 
визначеної мети, тих, яким він надає найбільшу перевагу.  Саме постійне тренування 
суб’єктності – здібності до вільного вибору й відповідальності найбільше сприяє становленню 
розвинутої морально особистості учня, і це дуже важливо, бо проблема  вибору є надзвичайно 
важкою. Життя складне й неповторне. Історію також не можна повернути назад. Звідси 
відповідальність за вибір, діяльність, свою долю. 

Виходячи з цього, кожна педагогічна діяльність (урок, виховний захід тощо) має бути 
тренінгом особистісного росту учнів, перш за все – тренінгом здібності й волі до вибору. Саме 
педагогічна взаємодія вчителя й учня може бути такою, яка дозволяє, пропонує учневі 
можливість вибору подальшої лінії власної поведінки й діяльності в межах узгоджених норм і 
цінностей, або може повністю позбавляти учня такої можливості, вимагаючи від останнього 
виконання безальтернативної команди педагога.     

У цій архіскладній «простоті» й полягає серцевина особистісно орієнтованої 
педагогічної практики. Адже для цього суспільству і педагогам «усього-на-всього» необхідно 
навчитися будувати з учнями особистісну взаємодію – взаємодію, де учень має можливість 
вибору в межах необхідного, бо саме вміння вибирати є основою особистісної свободи. 

Рух  учня  до  мети  підтримується  позитивним  зворотнім зв’язком – оцінюванням і 
«цінуванням». Лише вихід учня за межі норм діяльності санкціонується негативно. Отже, 
позитивний зв’язок в освітньому процесі повинен домінувати над негативним.     

3. Особистісно директивний освітній процес спирається на всі принципи особистісно 
орієнтованої освіти, але при цьому додатково узгоджується необхідність визнати за вчителем 
(який визнає і вбачає в процесі навчання особистісний сенс учнів) права на інтенсивне 
ведення за собою учнівської групи в певний час в особливих умовах,  Такими умовами 
можуть бути: 1) умови набуття базових понять і навичок у складній  предметній галузі, яка 
тільки починає вивчатись; 2) умови важкої праці над відпрацюванням базових умінь, через 
рутинне тренування (в музиці, гімнастиці  й т. ін.). 3) умови необхідності за короткий період 
засвоїти великий обсяг інформації; 4) умови контролю знань та вмінь учнів; 5) умови певної 
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дезорганізації групи та певних особистостей у ході навчального процесу, з подальшим 
вивченням причин такої дезорганізації та корекції навчального процесу з метою повернення 
його у русло особистісно орієнтованого або особистісно центрованого навчання. 

В особистісно-директивному навчанні вчитель бере на себе роль  лідера, але при цьому 
він зберігає всі особливості свого ставлення до учнів як до особистостей. 

Цікаво, що в проведених дослідженнях були виявлені ситуації, коли учні самі 
“пропонують” вчителеві прийняти на себе, на певний час,  роль лідера в контексті особистісно 
центрованого та особистісно орієнтованого навчання.  

Варто зауважити, що особистісно директивний підхід у навчанні не має нічого спільного з 
авторитарністю, яка, на жаль, характерна в тій чи іншій мірі для значної кількості педагогів. 
Авторитарність (лат. autoritas — влада, вплив) — сукупність властивостей особистості, що 
виражаються в схильності до диктату й беззаперечного підпорядкування оточуючих своєму 
впливові, владі. Виявляється в прагненні будь-якими засобами затвердити свою владу, авторитет, 
домогтися домінуючого положення в групі. Авторитарність пов'язана з завищеними самооцінкою та 
рівнем домагань особистості, прагненням до стереотипізації й ригідності мислення і поведінки, з 
агресивністю та ін.  Авторитарність часто супроводжується низькою самокритичністю особистості, 
слабкою рефлексією, використанням захисних механізмів і поведінкових стереотипів для 
виправдання своїх емоційних устремлінь і установок, емоційною нестриманістю й низьким рівнем 
саморегуляції поведінки.  

Авторитарність може виступати як особистісна риса педагога (як результат психічного тиску 
та відчуження в дошкільному та шкільному дитинстві),  як адаптація до вимог, за якими ззовні 
оцінюється діяльність педагога – рівень навченості учнів у балах, дисципліна тощо, як 
“виправдана” реакція на деструктивну поведінку класу або окремих учнів. Найчастіше всі три 
витоки авторитарності педагогів накладаються один на одного, але завжди передує авторитарність 
як особистісна риса педагога.  

Таким чином, особистісно орієнтована освіта визначається нами через характер соціальних 
зв’язків між її суб’єктами та створення умов для становлення особливого психологічного стану 
особистості, в якому вона виявляється й розвивається як особистість відкрита, вільна, креативна. 
Саме це, на нашу думку, є особливо важливим у розумінні особистісно орієнтованої освіти, яка 
визначається через характер соціальних зв’язків і дуже мало залежить від того, що називається 
педагогічними методами, методиками та технологіями. Один і той же метод навчання завжди може 
бути реалізований або в межах особистісного, або в межах авторитарного підходу. Хоча це не 
виключає необхідності розробки конкретних педагогічних технологій, більш перспективних для 
реалізації особистісного підходу. 

Зміст особистісно орієнтованої освіти включає в себе наступні компоненти. 
Аксіологічний компонент, що  має на  меті введення учнів до світу цінностей і надання 

їм допомоги у виборі особистісно значимої системи ціннісних орієнтацій. Важливим 
способом формування в учня ставлення до знань як до цінності, формування у нього 
внутрішньої потреби до творчості є персоналізація Знання – бережливе збереження 
причетності до Знання (Істини, Добра, Краси) його творців, переживання учнем самого 
процесу творчості інших людей. 

Телеологічний компонент, що має на  меті усвідомлення й прийняття цілей освітньої 
діяльності в масштабах свого власного буття, буття соціуму і, нарешті, буття всього людства. 
Природно, що це мають бути не лише утилітарні, прагматичні цілі, але й цілі особистісного 
росту, цілі духовного становлення особистості як активної, відповідальної особистості, що 
відповідно-відповідально будує свої дії та вчинки, цілі всього людства. 

Когнітивний компонент змісту освіти не повинен розпадатися на сукупність «основ 
наук», він має за мету формування знань, які складають основу світоглядної і праксеологічної 
освіченості особистості. 

Діяльнісний компонент сприяє формуванню й розвитку учнів  як суб’єктів діяльності та 
соціальних відносин, слугує основою активності особистості – потреби в діяльності, змінах, 
перетворенні себе й світу. У процесі діяльності суб’єкт опановує її структуру й етапи, різні 
способи реалізації, розкриває творчі здібності, необхідні для самореалізації в різноманітних 
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сферах життєдіяльності. У діяльності та пов’язаних з нею відносинах індивід набуває почуття 
відповідальності за отримані результати. Індивід формується як «суб’єкт вчинків» – як 
особистість. Саме почуття відповідальності – «Я-особисто» сприяє формуванню основної 
«внутрішньої» особистісної цінності власної гідності. Перехід від існуючої нині культури 
споживання (мати) до культури гідності (бути) може дати людству можливість виходу з 
наявного тупика (немає майбутнього) утилітаризму, технократизму й економізму. 

Рефлексивний компонент забезпечує самосвідомість, розвиток здібності до рефлексії, 
оволодіння засобами саморегуляції, самовдосконалення, морального самовизначення, сприяє 
формуванню життєвої позиції як системи особистісних цінностей, так  і основного, 
домінуючого відношення до життя. 

Становлення самосвідомості, опосередковане динамікою взаємодії оцінки й самооцінки, 
рівня домагань і можливостей. У розвитку діяльності оцінювання  відбувається становлення 
адекватної самооцінки особистості, розвиток правильних оцінюючих дій стосовно інших, а 
також розвиток адекватних сподівань щодо оцінки себе іншими. 

Таким чином, рефлексивний розвиток самосвідомості підвищує соціальну 
компетентність особистості. 

Компонентами-інтеграторами в змісті особистісно орієнтованої (гуманістичної) освіти є 
аксіологічний, телеологічний і рефлексивний: «Чи важливо те, чого я сподіваюся досягти як 
мету і чи дійсно це є Добром?». Цим особистісно орієнтована освіта істотно відрізняється від 
існуючої зараз холістської (авторитарної) освіти, компонентами-інтеграторами якої 
виступають когнітивний і діяльнісний: «Що й як робити?». 
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ОНТОГНОСЕОЛОГИЧЕСКАЯ ПАРАДИГМА СОЦИАЛЬНОЙ КОГНИТОЛОГИИ 

 
Общеизвестно, что в отличие от природы, – где действуют стихийные, бессознательные 

силы, – в обществе действуют сознательные силы, каковыми полагаются люди, умышленно 
(преднамеренно) преследующие свои определенные цели, в силу чего, даже если люди и не 
всегда действуют "вполне сознательно и преднамеренно", преднамеренность или 
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осознанность "никогда целиком не исключаются из человеческого поведения" [1, 156]. 
Поэтому социальное бытие – реальный процесс совместной родовой жизни людей – и может 
быть корректно описано только на таком языке, понятийное ядро которого образуют 
концептуально сопряженные тезаурусы как минимум двух философских метатеорий – 
деятельности (праксеологии) и знания (эпистемологии 1). 

В случае неразличения или противопоставления бытийного (онтического) и знаниевого 
(эпистемического или когнитивного 2) аспектов освоения социальной действительности 
возникает реальная опасность далеко не безобидной концептуальной путаницы. Касается это 
прежде всего двух концептуально не коррелирующих пар категорий: "реальное" – "идеальное" 
и "материальное" – "духовное". Вследствие их спутывания концептуально конституируется 
метафизическая (формально-логическая) по своей природе, и потому бессодержательная и 
эвристически бесплодная неразрешимая оппозиция формального "материализма" (реализма) 
и формального же "идеализма" (спиритуализма), в отношении которых, с точки зрения 
диалектики, "речь может идти не о том, чтобы выбрать одно или другое, а об «истине», 
соединяющие их по ту сторону расхождения" [2, 28]3, – поскольку, с точки зрения социальной 
онтологии, независимо от (материальной или духовной) природы ее предмета и независимо от 
того, реален он или идеален, конкретна или абстрактна его структура, – "он обладает бытием" 
[3, 54]. 

Избежать подобной терминологической путаницы, думается, можно посредством 
теоретической (взаимо)фундаментализации и (взаимо)концептуализации категориальных 
ядер тезаурусов социальной онтологии и социальной эпистемологии и формирования на этой 
основе категориального ядра онтогносеологической социальной когнитологии, естественной 
"точкой кристаллизации" которого является идея тождества объекта и субъекта социальной 
знаниевости. 

Задача метатеоретической (философской) фундаментализации, – точнее, 
"фундационализации" (от англ. foundationalism 4), иногда определяемой как "иное имя для все-
выравнивающего (гомогенизирующего) универсализма" [4, 19], должна решаться посредством 
процедуры выведения по логике необходимости эксплицируемых друг из друга 
онтологических оснований конкретной научной теории. К подобной процедуре мы рано или 
поздно бываем принуждены невозможностью окончательной, не требующей дальнейшего 
обоснования аксиоматической базы какой бы то ни было теории. Поэтому и в социально-
философской метатеории "путь, радикально отличный от формальных взаимоопределений 
терминов, начинается не с псевдоитоговых определений, проблему, якобы, решивших, а с 
постановки нерешенных, трудных, друг из друга вытекающих проблем фундаментальной 
теории" [5, 41], поскольку "породити науку і йти без помилки від відомого до невідомого … 
властиво не словам, а концептам" [6, 220]. 

Упрочение позиций фундационалицизма связано с тем, что открывающиеся нам во все 
более глубоком познании действительности ее упорядоченность, закономерность, 
системность и пр., "все более адекватно отражаясь в философском знании, соответственно 
упорядочивают, систематизируют, формируют его", придавая более строгую и совершенную 
форму философскому методу и делая "более системной" философскую рефлексию [7, 44]. 

                                                 
1 Не "истинновения" или "веритологии" (от лат. veritas – истина), – чем фактически является гносеология, – а 
именно, эпистемологии (от греч. episteme – знание), знаниеведения – см., напр.: Колюжов Ю.И. Знаниеведение в 
науке и образовании // Филос. образов. 2004, №9. – С. 284-288. 
2 Когнитология (когитология) в самом общем виде определяется как "наука об интеллекте, включающая 
соответствующие разделы кибернетики, информатики, психологии, лингвистики, логики и других отраслей". 
При этом отличительной чертой когнитивных исследований считается "акцентирование внимания на активной 
деятельности человека, на детерминированности его поведения знаниями" (Белова А.Д. Лингвистические 
аспекты аргументации. – Киев, 1997. – 300 с. – С. 77). 
3 Речь идет об общетеоретической позиции К. Маркса в изложении Э. Мунье. 
4 О различении терминов "foundationalism" и "fundamentalism" – см. Родин А.В. Философия и конец истории // 
Особенности философского дискурса: материалы межвузовской научной конференции (5-7 февраля 1998 г.). - 
М.: Изд-во УРАО, 1998 // http://www.urao.edu. 
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Оппонентами фундационализма как установки на неизбежность метатеоретической 
фундаментализации развитой научной теории выступают, – с одной стороны, "классический" 
фундаментализм 5, а с другой – антифундаменталистский по своей природе когерентизм 6. И 
если фундаментализм во всех его разновидностях – "рыночный" [8], "зеленый" [9], 
либеральный [10, 43], феминистский, демократический, экологический, психоаналитический 
[11, 12] др. – нацелен на поиск отрицаемой фундационализмом последней онтологической 
инстанции, четко локализуемой в составе объекта гуманитарного познания, то когерентизм, 
сводящийся к использованию связности и непротиворечивости аргументов в качестве 
"единственного показателя их основательности" [12, 93], отрицает, что у реальности как 
таковой вообще "есть какое-либо разумное основание" [13, 173]. 

Социологический фундаментализм выступает в одной из двух противоположных друг 
другу, но одинаково односторонних и одинаково ограниченных форм – "вещной" и 
"отношенческой". Первая, известная под именем реизма [14] (или реализма [15]), 
субстантивирует вещность социальных феноменов. Вторая же, известная как реляционизм 
[16, 20-23; 17], "придает онтологический статус свойствам отношения, связи, зависимости" 
[18, 206], выступая антиподом реизма как "изоляционизма" [19]. 

Социологический реизм, восходящий к дюркгеймовскому определению социальных 
реалий как вещей особого рода, представлен институционализмом 7 – как "старым" 
(традиционным), – ставившим во главу угла изучение формальных структур и официальных 
норм, – так и "новым", – берущим в расчет анализ неформальных иерархий и неофициальных 
правил игры. Социологический же реляционизм существует в различных (вплоть до сетевых) 
формах инициированного в свое время работами К. Леви-Строса структурализма. Отрицание 
(деструкция) исходного пункта реизма поэтому одновременно является утверждением 
правоты реляционизма, и наоборот. Отсюда понятно, что преодоление 
антифундаменталицизма постклассической социально-философской парадигмы возможно 
только на путях деконструкции неразрешимой асимметричной оппозиции реизма и 
реляционизма. А это парадоксальным образом ведет к признанию такого положения вещей, 
что любой социальный феномен есть не либо вещь, либо отношение, а и то, и другое 
одновременно. 

В рамках диалектико-онтологического подхода эта идея имплицитно содержится в 
утверждении о том, что всякая конкретная вещь в ее всеобщности есть противоречивое 
единство всех своих всеобщих определений, и, в свою очередь, необходимым образом требует 
в качестве обязательного условия метатеоретической фундаментализации категориального 
аппарата социально-гносеологической теории системную концептуализацию последнего. 

Системная концептуализация ("концептуализация системного реквизита" [20, 84], 
"систематическая теоретическая концептуализация символических универсумов" [16, 175]), 
как полагается, призвана придать "аналитическую значимость определенным примерам" 
путем демонстрации того, что "данные примеры увязываются и сообразовываются с 
известными культурными и социальными правилами и нормами" [21, 52], и обеспечить такой 
выбор терминологически маркируемых категорий, который "не является случайным и тем 
более хаотичным, а носит системный характер" [22, 16-17]. В постнеклассических 
исследованиях по методологии науки среди фундаментальных недостатков общей теории 
систем небезосновательно называется ее подход к проблеме интеграции знания как 

                                                 
5 Характеристику классической фундаментализации социальной теории можно найти, 
например, в кн.: Смирнова Н.М. Исторические типы рациональности в социальном познании // Исторические 
типы рациональности / Отв. ред. В.А.Лекторский. - Т.1. - М.: ИФРАН, 1995. - С. 161-179. 
6 На борьбу фундаментализма и когерентизма в философии указывает, например, J. Kekes в 
"The nature of philosophy" – Blackwell: Basil, 1980. - XIV, 226 p. (см. об этом: Шевцов С.С. 
Кикс Дж. Сущность философии //Философия и культура: Матер. к XVII Всемирн. филос. 
конгрессу. – Реф. сб. Т. 1. – С. 18-33). 
7 Социологический институционализм, как известно, основан Т. Вебленом, неоинстуционализм был 
инициирован в 40-50-е годы XX в. работами Ф.Слезника; термин "новый институционализм" введен Дж. Марчем 
и И. Ольсеном, в опубликованной ими в 1984 г. совместной работе под таким названием. 
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преимущественно междисциплинарной [23, гл. 2, п. 9], чем явно недооценивается значимость 
внутридисциплинарной концептуальной интегрированности знания. Хотя в истории 
социологической мысли и отмечаются негативные последствия некорректной 
концептуализации ее категориального реквизита [24, 190], все же именно в системной 
концептуализации нуждается значительная часть фундаментальных понятий социальной 
когнитологии. 

Прежде всего это касается общегоносеологической (в качестве одного из двух 
"последних понятий гносеологии" [25, 149]), категории "сознание", поскольку трудно не 
согласиться, что именно "кризис науки о разуме, исследующей сознание и неспособной 
объяснить сознание, оборачивается кризисом общефилософских (парадигматических) 
представлений" [26, 117]. 

Известны в целом перспективные попытки определить содержание категории "сознание" 
через категорию "знание". Но эти попытки не вполне корректны в тех случаях, когда слово 
"сознание" мыслят и пишут как "со-знание", подчеркивая и даже "выпячивая" некую 
изначально надындивидуальную, надличностную, "соборную" [27, 106] природу 
обозначаемого посредством данной графемы феномена. Более корректно, думается, 
концептуализировать связь между знанием и сознанием таким образом, что знание как 
"результат познания", в свою очередь мыслится субстратом или субстанцией "работы со-
знания и о-со-знанной практики субъекта" [28]. Если действительно "способ, каким 
существует сознание и каким нечто существует для него, это – знание" [29, 165], то 
приходится признать, что социально-философские понятия "общественное бытие" и 
"общественное сознание" могут быть корректно концептуализированы в рамках теории 
социального бытия только будучи предварительно фундаментализированными в качестве 
концептов теории социального знания как одного из разделов когнитологии (а может и 
"когнитономии" 8) как фундаментальной теории знания. 

Такого рода "возвратно-поступательная" фундаментализация возможна не иначе как в 
рамках антропосоциокультурной онтогноселогии. Фундаментальная эпистемология поэтому 
и не может быть ничем иным как только и только когнитивной гносеологической 
праксеологией, – т. е., самообоснованной теорией познания, основанной на удостоверенном 
осуществленной познавательной практикой знании того, что же такое знание. Такая теория 
более корректно может быть определена как эпистемономия, – как теоретическое знание не о 
том только, как можно знать (это и есть когнитивный горизонт не-фундаментальной, 
эмпирической эпистемологии), а о том, как нельзя не знать. Но поскольку способным знать 
нечто позиционируемый (и одновременно конституируемый в качестве такового) этой своей 
способностью субъект познания может только и только в том случае, если он способен это 
нечто практически изменить, то, во-первых, более понятным становится способ, каким 
субъект и объект социального познания связаны между собой; и, во-вторых, в наличном 
объеме социальных идей и представлений данного общества о себе самом собственно 
общественным сознанием будет только и только то, что представляет собой собственно 
знание, а не всего лишь (пусть даже и истинное, но не более чем) мнение людей о той 
объективной социальной реальности, в которую они необходимым образом оказываются 
действительно погруженными как действователи-акторы. 

А.И. Яценко в свое время верно заметил, что идея тождества бытия и мышления никогда 
бы не ставилась под вопрос, "если бы задуманные цели всегда реализовались в полностью 
адекватном результате" [30, 11-12]. По большей части именно в силу указанного 
обстоятельства упомянутую идею (вслед за А. Шопенгауэром, объявившим ее 
"мертворожденной" [31, 89]) время от времени подвергали ревизии. Названную идею 
разделяло множество философов, в числе которых кроме Платона, Аристотеля, Спинозы, 
Гегеля, Фихте и Декарта [32, 29-30] упоминаются также эмпириомонист А.А. Богданов [25, 
342 и сл.], неогегельянцы Б. Кроче и Дж. Коллингвуд [33, 482], неомарксист Д. Лукач [34, 74], 
"идеал-реалист" Н.О. Лосский [35, 68-95, 114], и др. В еще недавней отечественной традиции 

                                                 
8 По аналогии с антропономией – см.: Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания. СПб., 2002, с. 36. 
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эту идею как правило считали сугубо идеалистической [36, 103; 37, 142; 38, 482]. Крупнейшие 
же отечественные философы, – каковыми, несомненно, являются Э.В. Ильенков, 
В.И. Шинкарук и М.А. Лифшиц, – не только решительно защищали принцип тождества от 
подобного рода нападок [39, 313], но также подчеркивали его безусловную эвристичность [40, 
171, 181, 244-259] и плодотворно разрабатывали в качестве ядра онтогносеологической 
парадигмы [41]. 

Среди отечественных мыслителей наиболее известными сторонниками 
онтогносеологического подхода считаются С.Л. Франк [42, 6] и М.А. Лифшиц (см. [43], гл. 6, 
§ 4). Плодотворным развитием основных идей онтогносеологической парадигмы, по нашему 
мнению, является разрабатываемый В.В. Кизимой тоталлогический вариант 
междисциплинарной постнеклассической концепции реальности [44]. 

Основополагающий принцип характеризуемой нами парадигмы необходимо вытекает из 
полагаемого В. Хёсле одной из восходящих к Пармениду структурных характеристик всей 
западной метафизики закона онтогносеологического соответствия, гласящего, что "нечто 
может быть познано тем отчетливее, чем выше мера его бытия" [32, 29]. Этот принцип 
"снимает" в себе идею тождества бытия и сознания, выразительнее всего артикулированную 
пантеистами и основательнее всего разработанную крупнейшими представителями немецкой 
классической философии [45, 146, 225], развившими ее в принцип единства мышления и 
бытия и удачно дополнившие этот последний принципом активности сознания и принципом 
развития [30, 33]. 

В онтогносеологической парадигме человек мыслится как отработанный 
естественным процессом развития "орган идентичных себе, достигших известного 
самобытия вещей" [46, 41], родиной идеального считается природа, а источником всего 
ненормального и вырожденного - культура [47, 70, 72], истина же "не сводится к 
формальному совпадению мысли с ее объектом", а рассматривается как "прежде всего 
совпадение объекта с самим собой" [48, 302]. 

В основу излагаемой в данной статье онтогносеологического подхода к исследованию 
процессов социальной когитации положен разработанный автором в развитие упомянутых 
выше традиций концепт антропосоциокультурной тотальности, полученный путем опять-
таки "возвратно-поступательной" деконструкции неразрешимых асимметричных оппозиций 
концептуального ядра неклассической социально-гносеологической парадигмы [49]. 
Названный концепт представляет каждый из своих субконцептов – человека, социальность и 
культуру – одновременно и как опредмеченную тем или иным способом вещь, и как 
отношение между другими вещами как своими моментами. Это позволяет 
концептуализировать феномен социальной (в частности, социально-эстетической [50]) 
когитации как момент синергетического по своей природе аутопоэйзиса (самосогласования) 
основных моментов процессов антропосоциокультурогенеза – взаимосопряженного 
взаимопорождения человека, социума и культуры. Поэтому онтогносеологический подход 
предполагает описание процессов социальной когитации на языке антропосоциокультурной 
парадигмы социогуманитарного знания. 

Это значит, что если мы в своем стремлении найти "посредствующие звенья между 
полюсами альтернативы истинного и ложного" вводим "эпистемическое измерение" [51, 304] 
реального процесса нашей действительной социальной жизни, описывая последний в 
терминах теории знания, то сознание окажется концептуализированным в терминах 
истинных представлений об объективных, от воли и сознания людей не зависящих 
необходимостях этого процессах, истинность которых (представлений) и позволяют людям 
сознательно, со знанием – сначала того, "как" именно, а затем и "почему" именно так, а не 
иначе, они не просто могут действовать, а не могут не действовать, гарантированно 
достигая свои цели. 

И если – по крайней мере, некоторым, – человеческим сообществам удается все-таки 
существовать сквозь время, то прежде всего потому, что те из их общественных идей и 
представлений, которые полагаются ими в основу их сознательного социально-исторического 
творчества, являются именно знаниями, истинными представлениями об объективных 
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необходимостях, которыми предопределяется основная направленность общественно-
исторического процесса. А это значит, что на первом месте в духовном арсенале 
жизнеспособных человеческих сообществ мы находим их истинные представления об их 
общественном бытии, истинность которых доказывается их социетальной практикой и 
удостоверяется (более или менее подходящей для этого) логикой. И тогда становится 
понятным социальная форма истины соответствует тому ее определению, которое мы 
находим у М.А. Лифшица, полагавшего, что эта последняя имеет место не только (и не 
столько) там, где налицо "соответствие мысли и ее предмета", но "прежде всего там, где 
действительность соответствует самой себе" [48, 267]. 

В онтогносеологическом подходе к феномену социальной когитации причиной 
онтологической основой первичности общественного сознания по отношению к 
общественному бытию выступает уже не некое не эксплицируемое в рациональных терминах, 
полумистическое "тождество бытия и сознания", а прозрачная для рационального мышления 
первичность социальной реальности как объекта познания по отношению к непременно 
истинному – адекватному – представлению о нем, становящемуся в случае доказанности этой 
его адекватности результатами социальной практики истинным, – но уже не мнением, а 
именно – знанием об этой реальности. 

Поскольку субъектами социального познания так или иначе являются те же самые люди, 
продуктом социетальной активности которых и есть познаваемое ими их общественное 
бытие, они постоянно обнаруживают себя внутри реальности, адекватно 
концептуализируемой именно на языке онтогносеологической парадигмы. В рамках 
названной парадигмы основная проблема гносеологии (известная как "основной вопрос 
философии"), – вопрос об отношении мышления к бытию, – предстает как "проблема 
отношения бытия к бытию" [52, 104] внутри антропосоциокультурной тотальности, 
замкнутой внутри себя, но в то же время розомкнутой вовне – в социоприродную 
тотальность, больше известную как ноосфера. Эффективность же конкретных способов 
сопряжения той и другой тотальности зависит прежде всего от степени адекватности 
(истинности) социальных идеалов субъектов антропосоциокультурной практики исторически 
заданным формам социальности, необходимо предопределенных объемом, уровнем развития 
и степенью зрелости конституирующей их культуры (подробнее [53]). 
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В.О. ЗУБОВ  
 

ГЛОБАЛІЗАЦІЯ І КРОССКУЛЬТУРНИЙ ПАСТИШ 
 
Розгортання глобалізаційних процесів на початку третього  тисячоліття  обумовило 

появу такого соціального явища як кросскультурний пастиш. . В постмодерністській 
філософії для передачі колажності, різнорідності, еклектизму об'єкта і адекватності його 
сприйняття суб'єктом використовується термін "пастиш". Пастиш – "свободний політ", 
"клапотна ковдра", "усяка всячина", колаж, який складається з ідей та поглядів, включаючи 
протилежні елементи. Техніка пастиша не визнає послідовності, логіки або симетрії.. 
Зазначена проблема все більше  приваблює увагу науковців з багатьох галузей 
суспільствознавства. Деякі аспекти проблеми кросскультурного пастишу розглядаються в 
роботах Сарновської Н.О.[1], А.О.Клепікова [2], А.А. Сирінського[3], Ю.В.Ірхіна [4] та інших. 
Здійснені наробки уможливили вивчення феномену кросскультурного пастишу з акцентом на 
його соціальні і людиновимірні аспекти. Саме це зумовило загальну композицію і логіку  
написання цієї статті.  

Зростання масштабів міжкультурного пастишу обумовлено такими об’єктивними 
чинниками як: 

- розгортання глобалізаційних процесів; 
-  укорінення засад інформаційного суспільства; 
-  становлення нового світового порядку; 
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-  інтенсифікація діалогу культур; 
-  зіткнення цивілізацій. 
Зазначимо, що глобалізація виступає основною характеристикою сучасної соціальності. 

Напрямками  розгортання глобалізації, на нашу думку, є:  
-  освоєння нових соціокультурних просторів; 
-   послаблення впливу нації-держави на регулювання соціальних процесів; 
-   транснаціоналізація ринків; 
-  уніфікація соціально-економічного та політико-духовного життя світової спільноти.  
До позитивних рис глобалізації належать такі фактори як розвиток економічного 

співробітництва, освіти, науки, поширення знань, обмін інформації, а до негативних – 
неконкурентоспроможність багатьох країн та національних виробників на світовому ринку 
товарів та послуг, втрата національної соціально-економічної та культурної самобутності 
країн, що опинилися на перефірії глобалізації. Домінування негативних сторін глобалізації 
викликає опір її поширенню, породжує  таке явище як антиглобалізм. Саме глобалізація  
обумовлює появу кросскультурного пастишу – утворенню духовних та матеріальних 
цінностей, які виступають і засобом соціалізації сучасної людини. Не можна стверджувати, 
що кросскультурний пастиш – це космополітизація культури, домінування утилітарних 
цінностей. Ні, скоріш це результат взаємовпливу різноманітних соціокультурних систем  одна 
на одну. 

Інформаційне суспільство  виступає як  продуктом національного розвитку,  так і 
результатом глобалізації. Це свідчить,  що оптимальна модель розвитку інформаційного 
суспільства повинна враховувати національну специфіку, особливості сучасного етапу  
розвитку соціуму  та тенденції загальноцивілізаційного процесу.  Інформатизація є 
невід’ємною частиною глобального цивілізаційного процесу. На думку Недбай В.В.,  
інформатизація не завжди сприяє розвитку демократичних інститутів і консолідації 
демократії, особливо в країнах з незавершеною модернізацією і незавершеним демократичним 
переходом. Інформатизація приводить як до інтернаціоналізації і взаємодії країн і цивілізацій, 
так і провокує кризові явища в менш розвинених країнах і регіонах, підсилюючи тенденції до 
відокремлення, зростання національної самосвідомості [5,5]. Все це обумовлює появу 
еклектичної соціальної суміші - кросскультурного пастишу. 

В Україні предметне поле досліджень у рамках проблематики "інформаційне 
суспільство" тільки формується. Але можна стверджувати, що інформаційним вважається 
суспільство, в якому політична, соціально-економічна сфери тісно пов’язані з науковими 
знаннями і способами використання інформації. Основні його критерії: технологічний – 
інформаційна технологія використовується у сферах виробництва, управлінні, побуті; 
соціальний – інформація виступає як  важливий стимулятор зростання якості життя, 
формується і утверджується "інформаційна свідомість" при широкому доступі до інформації; 
економічний – інформація виступає як економічний ресурс; політичний – інформація 
стимулює політичні процеси; культурний – визнання культурної цінності інформації сприяє 
утвердженню інформаційних цінностей в інтересах розвитку окремого індивіда і суспільства в 
цілому[5]. Інформаційний чинник виступає важливим інструментом  формування соціально-
конструктивних орієнтацій людей, направляючи соціальну активність мас у конструктивне 
русло, орієнтуючи на зміцнення і розвиток демократії. Широке застосування інформаційно-
комунікаційних технологій сприяє відкритості і транспарентності  соціального життя, 
політичних інститутів і політики в цілому, дозволяє розширити права громадян шляхом 
надання доступу до різноманітної інформації, забезпечуючи захист приватного життя. 
Розвиток комунікативного потенціалу особистості при застосуванні такого інструменту, як 
Інтернет, забезпечує підвищення інформаційної культури, експлікації наявних та вироблення 
більш продуктивних моделей пізнання особистістю як самого себе, так і  навколишнього 
середовища. 

Неоднаковий доступ до інформаційно-комунікаційних технологій став причиною 
виникнення нової форми майнової нерівності – цифрової нерівності. Серед причин - 
величезне відставання ряду країн світу в плані забезпечення комунікаційною 



КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ  ВІСНИК НИЖНЬОЇ НАДДНІПРЯНЩИНИ                       2006  

 137

інфраструктурою, низький рівень освіченості населення і нестача кваліфікованих фахівців. За 
цих умов можна зробити висновок про те, що новітні технології не лише сприяють створенню 
єдиного "глобального світу", а й  можуть надати елітарного характеру процесу глобалізації. 
Незважаючи на те, що найбільш динамічно розвинутими секторами світової економіки є саме  
інформаційно-інтенсивні сектори, факти свідчать, що останнім часом, з прискоренням темпів 
інформаційної революції "цифрова нерівність" між країнами і всередині країн не 
зменшується, а збільшується. Для світової економіки, також для  країн, що розвиваються, і 
країн з перехідною економікою, в тому числі України, цей феномен несе певні труднощі. По-
перше, країни, де  найменш забезпечені прошарки населення не мають доступу до інформації 
і знань для досягнення кращого добробуту, відстають у своєму розвитку.  По-друге, через те, 
що досвід і методи збільшення ефективності виробництва за рахунок використання 
інформаційно-комунікативних технологій практично не відомі в цих країнах, там не 
використовуються значні можливості для їх розвитку. По-третє, значна частина суспільства в 
цих країнах не відчуває на собі позитивного впливу інформаційної революції. Навпаки, 
розвивається негативне ставлення до всього, що з нею пов'язане[5]. І в цих регіонах 
кросскультурний пастиш складається з традиційних, усталених форм соціальності, з 
незначними вкрапленнями здобутків інших культур.  

В Україні за останні рокі сформувалися такі фактори соціально-економічного, науково-
технічного і культурного розвитку, які можна розглядати як передумови переходу до 
інформаційного суспільства. Україна з 47-мільонним населенням має один з найвищих  у світі 
індексів освіченості, що створює великі потенційні можливості. Можна також стверджувати, 
що в Україні сформувався й успішно розвивається вітчизняний ринок телекомунікацій, 
інформаційних технологій, продуктів і послуг. Важливою передумовою переходу України до 
інформаційного суспільства стало те, що сьогодні Україна стала невід’ємною часткою 
світового політичного і економічного співтовариства, у прямому і переносному сенсі 
приєднана до зовнішнього світу кабельними і супутниковими каналами зв'язку. Забезпечення 
переходу України до нового етапу розвитку можливо за наступних умов: модернізація 
інформаційно-комунікаційної структури; розвиток інформаційних, телекомунікаційних 
технологій; ефективне формування і використання національних інформаційних ресурсів і 
забезпечення широкого доступу до них; забезпечення громадян суспільно значимою 
інформацією, розвиток незалежних засобів масової інформації; створення необхідної правової 
бази побудови інформаційного суспільства[5].  

Головними передумовами інтеграції України у світове інформаційне співтовариство  є 
наступні: інформація стає важливим ресурсом політичного, соціально-економічного, 
технологічного і культурного розвитку, масштаби її використання можна порівнювати з 
традиційними ресурсами. Швидко зростає кількість сайтів в Інтернеті, комп’юторів, 
прискореними темпами йде розвиток систем і засобів телекомунікації. Збільшується кількість 
корпоративних інформаційних мереж і число абонентів світових відкритих мереж, 
розширюється національна мережа зв'язку, успішно здійснюється телефонізація країни, росте 
ринок засобів мобільного зв'язку. В значній мірі це обумовлює посилення кросскультурної 
пастишності української соціальності. 

Одним із чинників появи кросскультурного пастішу виступає взаємодія культур та 
цивілізацій. Культура є  системою значень, змістів та сенсів, що визначають світогляд та 
поведінку людей.  Зміна культурних епох пов'язана зі зміною значеннєвих установок, через 
сенс описується наука, мистецтво, література, життєві орієнтири людини. Саме завдяки сенсу, 
що виражається в мові й  розсіяний по різних сферах культурної реальності, культурна епоха 
збирається в єдине ціле й знаходить власний цілісний образ. Проблема діалогу культур  в 
умовах швидкого збільшення масштабів міжкультурної комунікації в світі набула особливої 
гостроти. Більшість сучасних дослідників даної проблеми вважає, що діалогізм як 
філософський принцип, що спонукає до обмеження егоцентризму, утвердження відкритості в 
стосунках із зовнішнім світом, сприятиме вирішенню цієї проблеми. В суспільствознавчій 
думці відбувається методологічний поворот від філософії свідомості до філософії комунікації, 
до діалогу. Вважаємо, що майбутнє філософії полягає в осмисленні не  індивідуалізму, де за 
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основу береться самотня людська особистість, і не в колективізму, де особистість повністю 
розчиняється у спільностях, а  сфери ''кросскультурного пастишу''.  

Акт діалогу передбачає суб'єкт-суб'єктний зв'язок, визнання в іншій  культурі 
суверенного суб'єкта, повагу до нього, використання його культурних надбань, а це вже й є 
початком  становлення мозаїчного світу.  Дана тема є актуальною для соціальної філософії, 
філософської антропології, філософії культури, етики, соціології та психології. Діалог - це 
''зустріч між'' культурами, передумовою якої виступає взаємна відкритість.  У діалозі 
відбувається взаємний обмін цінностями, знаходиться спільна мова в прямому та переносному 
значеннях, що дає можливість досягти їноді згоди, а не підкоряти іншого власній мірці. 
Соціальна філософська думка звернулася до вивчення можливостей діалогового способу 
взаємин людей, співтовариств, країн і навіть цивілізацій. Набуваючи форми соціально-
духовної взаємодії сучасна діалогова культура виходить з визнання важливості суспільно-
історичної та суб’єктної різноманітності як істотного чинника формування цивілізації ХХІ 
століття. Разом з тим ця культура передбачає відношення рівності всіх суб’єктів процесу 
людської взаємодії. Діалогічна форма спілкування, яка продиктована усвідомленням 
соціальних проблем – яскрава риса суспільної свідомості кінця ХХ століття. 

В сучасному суспільстві свобода обмежується необхідністю врахування інтересів, 
цінностей та ідеалів  інших, спільноти в цілому (ідея взаємовідповідальності).. Концепція 
ком’юнітаризму, тобто спільного життя людей як в межах локального соціуму, так і в межах 
цивілізації в цілому визначає загальний настрій тієї частини соціальних філософів, які 
дотримуються переконання, що засобами “нового раціоналізму”, новітніми формами 
соціальності, які поєднують індивідуальні інтереси і устрімлення,  людство в змозі не лише 
“вижити”, але й гідно жити. 

Сьогодні, коли  негативна енергія  до всього несхожого, до людей, що користуються 
іншою мовою, мають інший колір шкіри, сповідують іншу релігію, притримуються іншої 
системи цінностей, мабуть, що так довго накопичувалася, вирвалася на поверхню, вирішення 
проблеми діалогу набуває глобального значення. Етика відповідальності намагається 
подолати ту антропоцентристську традицію, відповідно якій людина є мірою усіх речей, 
традицію, що була започаткована в елліністично-іудейсько-християнській етиці, в якій, якщо 
згадати Біблію, людина створена за образом і подобою Бога і є паном над усім сущим на 
Землі. Далі цей принцип знайшов свій подальший розвиток у категоричному імперативі 
Канта. Але масштаби власного автономного розуму обернулися сьогодні проти самої людини. 
Німецький філософ Г.Йонас вважає, що ми повинні в першу чергу піклуватися і відповідати 
за те, аби в майбутньому людство існувало як таке, а потім вже про те, в якому вигляді йому 
слід існувати. 

Тому особливої актуальності для зясування сутності та проявів кросскультурного 
пастишу набуває дослідження феномену діалогу  культур та його етичних аспектів: 
відповідальності, толерантності, ненасилля, довіри, відкритості по відношенню до Іншого, 
співучасті, миру, ідеї рівноцінності культур та принципу гостинності, які покладаються у 
основу відношення "Я-Інший". 

Розробники сучасної «комунікативної етики” вважають, що вона покликана забезпечити 
цивілізоване спілкування людей у сучасних умовах. В працях представників комунікативної 
теорії – К.Черрі, К.-О.Апель, Ю.Габермас - наголошується на необхідності створення нової 
етики людських відносин, пошуку таких універсальних цінностей, які були б укоріненні  в 
“життєвому світі” людини, пов’язані з повсякденним буттям і водночас сприяли порозумінню 
людства в цілому.  

Згідно з Ю.Габермасом будь-яка комунікація за своєю природою нормативна і виходить 
з визнання кожного з учасників акту спілкування за особу, гідну поваги. Визнання особистої 
значимості партнерів, що  в свою чергу зумовлює відповідальне, раціональне, поважливе 
ставлення до них, утворює центральний пункт принципу універсалізації комунікативної 
етики. Проблема комунікативної моралі логічно вписується в проблему формування 
громадського суспільства, утворення в ньому нових структур, завдяки яким людська 
спільнота здатна подолати обмеження “спотвореного”, “монологічного” спілкування, перейти  



КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ  ВІСНИК НИЖНЬОЇ НАДДНІПРЯНЩИНИ                       2006  

 139

до спілкування щирого, людського, справжнього, діалогічного. У розбудові нових структур 
громадянського суспільства на перший план висуваються такі загальнозначимі гуманістичні 
мотиви, інтереси, цінності, як немеркантильна, високодуховна моральна поведінка, 
самосвідомість, самовизначення, свобода і гідність особистості. У філософії вони стають 
свого роду індикаторами людської сутності, -справедливо наголошує Ю.Габермас. Інший 
впливовий представник комунікативної теорії К.-О.Апель вважає, що визначальним 
принципом, на підставі якого можливо інтегрувати людей у “комунікативну спільноту”,  є  
відповідальність. Запропонована Апелем етика відповідальності базується на положенні про 
відповідальність як діалогічний принцип, що виходить з факту існування людей в світі поруч 
один з одним і один для іншого. Великі сподівання в цьому відношенні покладаються на 
почуття власної відповідальності кожної окремої свідомості не лише за власну “локальну” 
долю, але й за долю людського співтовариства в цілому.  Філософія комунікації в цьому плані 
виступає теоретичною основою  формування “позитивного” типу людського спілкування 
адекватного новим викликам часу. 

На відміну від ринково-прагматичних орієнтацій, які типові для “старого 
індивідуалізму” і “споживаючої моралі”, сучасні теоріі базуються на аксіологічних 
принципах, пробудженими до життя соціальними настроями  інформаційного суспільства. 
Нова модель людського спілкування підносить людські взаємини саме на ціннісний рівень. 

Сучасні соціальні філософи звертають увагу на тенденцію посилення солідарних начал в 
людських комунікаціях, надаючи при цьому особливого значення пошуку загальнолюдських 
показників “нової солідарності”. Одним із них є ідея “загального блага”, а у реальному житті – 
практика “соціальної анімації” і комуналізму та ком’юнітаризму. 

Сучасна модель діалогу, що спирається на феноменологічну традицію, передбачає 
розуміння його не лише як "зустрічі", а й як "не-зустрічі". Визначення діалогу культур як "не-
зустрічі" не означає заперечення його як такого, а свідчить лише про те, що ми повинні 
визнати поряд з поняттям відкритості діалогу  культур поняття замкненості і що сьогодні 
діалог культур можливий за певних умов: визнання Іншого як інакшого, поваги до нього, 
надання йому суверенного статусу.  

Отже, підсумовуючи  зазначимо наступне. Кросскультурний пастиш  формує нові 
підвалини солідарності людей як обов’язкової умови їхнього життя в нову добу третього 
тисячоліття. Цей феномен є проявом  змін в соціокультурних системах сучасності під впливом 
глобалізації, формування інформаційної цивілізації та поширення масштабів діалогу культур. 
Акцент  в дослідженні кросскультурного пастишу треба робити  на пошуку того, які 
практичні засоби здатні забезпечити ідентифікацію особистості із людством. Важливим 
питанням сьогодення виступає проблема можливості індивіда здійснювати свободу своїх 
взаємин разом з іншими суб’єктами соціального життя засобами кросскультурного пастишу. 
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М.В. САВОСТЬЯНОВА  
 

МЕСТО И РОЛЬ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ЭЛИТЫ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 
 

Ученые, общественные деятели и деятели культуры сегодня обеспокоены духовным 
кризисом в культуре, который давно уже стал одной из глобальных проблем человечества, 
несмотря на стремительное развитие науки, в том числе гуманитарной. В этой связи 
представляется необходимым определить реальные движущие силы общественного развития 
и то место, которое среди них занимает интеллектуальная элита общества.  

Наука – это деятельность по производству знаний. Это аксиома. Но в таком случае 
возникает вопрос – для каких целей эти знания производятся? Для «производства 
человеческого в человеке» - развития духовности, удовлетворения стремления к истине, 
нравственному идеалу, общечеловеческим ценностям? Для развития промышленности? Для 
обеспечения экономической, политической и культурной интеграции глобализирующегося 
мира? Для управления сознанием масс с политическими и коммерческими целями? И 
какую роль в этом процессе играет или может сыграть интеллектуальная элита. 

Основатель теории информационного общества Д.Белл отмечал, что если раньше 
главными фигурами в обществе были предприниматель, бизнесмен, руководитель 
предприятия, то теперь такими людьми становятся ученые и представители новых 
интеллектуальных технологий [1; 214]. Новый социальный заказ сформировал специалистов, 
которые составляют элиту информационного общества. Такой заказ сформировался в конце 
ХХ в. в отношении новой области деятельности, которую можно назвать информативной 
деятельностью. Таким образом, в развитых обществах сложилась прослойка 
интеллектуальных работников, которые владеют неотчуждаемой собственностью на знания. 
Поэтому сегодня имеет смысл говорить не об интеллигенции или совокупности 
высококвалифицированных работников, а об особом классе (knowledge-class), который 
занимает доминирующие позиции в постиндустриальном обществе, о классе, интересы 
которого отличны от интересов других социальных групп. Это обстоятельство необходимо 
учитывать, говоря об информационном обществе и его чаще направленном, чем хаотическом 
воздействии на человека и культуру. 

Подобного рода специфика места и роли интеллектуальной элиты в информационном 
обществе отмечалась также А. Тоффлером [2] и другими авторами теории 
постиндустриального, или информационного общества, а также в исследованиях в области 
средств массовой коммуникации М. Маклюэна [3], а Дж. К. Гелбрейт [4] еще в 1969 году 
обращал особое внимание на большую роль в культуре и обществе тех людей, которые 
«управляют информацией» и влияют на самосознание человека, а также на групповое 
принятие решений.  

Таким образом, значительное влияние на формирование привилегированного класса 
интеллектуальной элиты оказала необходимость не только дальнейшего научно-технического 
прогресса, но и необходимость информационного воздействия на массы. Использование той 
или иной информации формирует новую систему мотивов деятельности и является базой для 
становления в обществе новых социальных групп. А. Тоффлер говорит о власти меньшинства, 
которое владеет информацией и способами ее подачи. Он называет его knowledge-class, 
которому очень трудно или совсем невозможно создать управляющую оппозицию [5; 371]. 
Уровень образования представителей информационно-технологической сферы деятельности 
значительно превышает уровень образования, характерный для большинства граждан, 
которые составляют совокупную рабочую силу. В.Л. Иноземцев считает, что именно поэтому 
границы группы, владеющей информационными технологиями (knowledge-class) никогда не 
могут расширится до масштабов общества в целом [6; 72]. Значимые знания сосредоточены у 
относительно узкого круга людей, социальная роль которых в информационном обществе  
бесспорна. Во многом от них зависит то, какая нравственная доминанта будет преобладать в 
культуре и какова будет мораль большинства ее субъектов.    
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Однако интеллектуальная элита не существует сама по себе, вне общества, вне научных 
сообществ, как отдельное явление. Прежде всего потому, что интеллектуальная элита – это 
определенный социальный слой, имеющий связи с различными социальными институтами.  
Она также тесно связана с правящей (политической и экономической) элитой, которая 
стремится к поддержанию устойчивости определенных социальных структур с их 
одновременным поступательным обновлением. Интеллектуальная элита выполняет функцию 
определенного социального механизма, который обеспечивает создание или абсорбацию 
инноваций, а также их интеграцию, органичное объединение с существующими в обществе 
традициями. Ее способность к осуществлению этого процесса определяется спецификой ее 
сущностных характеристик.  

В научной литературе часто встречается мнение, что знания и квалификация становятся 
сегодня главными факторами власти и управления. Здесь мы видим необходимость внести 
некоторые уточнения. На наш взгляд, не следует ставить знак тождества между знаниями и 
квалификацией – с одной стороны, и властью и управлением – с другой. Знания и квалификация 
субъекта становятся в информационном обществе решающим потенциальным фактором его 
социального продвижения, и только. Причем этот потенциал может реализоваться в полной мере, 
только если будет востребован управляющей элитой, имеющей реальную власть. Однако знания 
и квалификация сами по себе еще не дают возможности ни власти, ни управления. Власть, а с нею 
– возможность и необходимость управления приобретаются другим путем, хотя и с помощью 
высококвалифицированных специалистов в области информационных и электронных 
технологий. Тем не менее, заблуждение по поводу того, что интеллектуалы сегодня управляют 
миром, является весьма распространенным. Настолько распространенным, что приобретает 
характер мифа, который искусственно создается и поддерживается. Однако представляется, что 
интеллектуалы только создают средства и разрабатывают технологии, с помощью которых миром 
управляет экономическая и политическая элита, т.е. те, кто имеет реальную власть. 

В современном обществе значительно возросла роль науки и техники в обеспечении 
информационного управления массами. Как отмечал Й.Хейзинга, «наука, не сдерживаемая 
более уздой высшего морального принципа, без сопротивления отдает свои секреты гигантски 
развившейся, толкаемой меркантилизмом технике, а техника, еще менее удерживаемая 
высшим принципом, на котором держится культура, создает с помощью  предоставленных 
наукой средств весь инструментарий, который требует от нее организм власти» [7; 287]. Здесь 
же следует упомянуть и роль гуманитарных наук в этом процессе, особенно психологии. «К 
сожалению, - пишет Э.Фромм, - большое количество психологов отдают такому 
манипулированию все, что они знают о человеке, во имя того, что крупные организации 
считают эффективным. Так, психологи становятся важной частью индустриальной и 
правительственной системы, хотя заявляют, будто их деятельность служит оптимальному 
развитию человека» [8; 253]. Это те реалии, в которых оказался наш мир и которые сегодня 
очень остро ставят вопрос о моральной ответственности ученого за результаты своей научной 
деятельности.  

Наука в современном мире начинает занимать особое место, обеспечивая потребности 
промышленности, экономики, политики. Происходящие сегодня в мире процессы 
глобализации непосредственно связаны со спецификой перераспределения носителей знаний 
и информации (представителей knowledge-class). Специалист по проблемам информационного 
общества Р. Рейч  так описывает сложившуюся ситуацию: «Деньги и фабрики, информация, 
машины и эмблемы фирм не привязаны к определенной точке на карте, носители знания и 
опыта — в еще меньшей степени» [9; 181]. В результате происходит так называемая «утечка 
мозгов». Последствия этого процесса заслуживают того, чтобы обратить на них серьезное 
внимание, поскольку они непосредственно связаны с нарастающей стремительными темпами 
неравномерностью экономического развития, неравномерностью информационного и 
компьютерного обеспечения. 

Экономически развитые страны имеют возможность предложить представителям 
интеллектуальной элиты лучшие условия труда и оплаты, более высокий уровень жизни и 
возможности профессиональной карьеры. Приобретая таким образом лучших специалистов в 
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области различных областей науки, электронной техники и информационных технологий, они 
получают огромные преимущества в развитии и возможность оторваться на практически 
недосягаемое расстояние от экономически слабо развитых стран. Впоследствии этот разрыв 
преодолеть будет уже практически невозможно прежде всего потому, что темпы научного, 
технологического и информационного развития стремительны. Ныне доминирующие в 
экономическом отношении страны, благодаря описанным процессам, если эта тенденция 
сохранится, через очень непродолжительное время станут практически недосягаемыми по 
уровню развития для других стран мира. Так, вполне «естественным» путем, экономически 
развитые страны становятся доминирующим фактором не только в экономической жизни 
планеты, но и в политической, идеологической, культурной.  

Роль представителей определенных профессий и рода знаний, а также степень 
заинтересованности в их эффективной деятельности представителей управляющей элиты в 
информационном обществе очень велика. Поэтому можно предположить, что в обществе 
целенаправленно создаются необходимые мифы, образцы, приоритеты, которые будут 
способствовать как неуклонному росту специалистов в определенных областях, так и 
представлениям о личностных, духовных и нравственных качествах этих людей, а также об их 
действиях как норме. В пределе это может привести к космополитизации сознания класса 
интеллектуалов, очередному падению приоритета гуманитарных профессий, если они не 
работают на управление индивидуальным и массовым сознанием (идеологию), а также 
падению духовности в целом. Такая тенденция отчетливо прослеживается в современной 
культуре, хотя еще Х.Ортега-и-Гассет говорил: «Духовность предстает как перспективная 
(сверхутилитарная) сфера высших смысложизненных ценностей или идеалов, выражая 
перманентное стремление человека к совершенствованию всей тотальности своей 
жизнедеятельности в мире, неотъемлемой от целостности человеческой природы» [10; 128]. 
Однако, несмотря на то, что онтологически и антропологически это бесспорно, реалии 
современного мира говорят о другой тенденции развития в культуре информационного 
общества. 

Уделяя много внимания трансформации человеческих ценностей в информационном 
обществе, И. Масуда, глава Института информационного общества и один из авторов 
Плана информационного общества, представленного Институтом разработки 
использования компьютеров (JACUDI), выдвинул концепцию, согласно которой 
информационное общество будет бесклассовым и бесконфликтным, в котором в качестве 
характерной ценности выступает время [11].  В связи с этим, как полагает И.Масуда, 
возрастает ценность культурного досуга.  

По-видимому, вышеизложенное И.Масудой было сказано для широких масс, которым 
предстоит жить в глобализированном информационном обществе. Бесклассовым, как и не 
управляемым во всех отношениях, в том числе -  идеологическом, духовном,  нравственном 
общество не станет никогда, как оно не станет имущественно и социально однородным.  Но 
оно может быть бесконфликтным при условии, если массы будут полностью разделять как 
политическую и экономическую, так и культурную, духовную стратегию правящей элиты, в 
случае, конечно, если  правящая элита окажется монолитной и будет полностью отсутствовать 
оппозиция и борьба нескольких политических сил за власть. Однако это очень похоже на 
тоталитаризм, который, тем не менее, может оказаться незамеченным при условии 
соответствующего управления сознанием масс с помощью информационных технологий. 
Предполагается, что плюрализм форм, стилей, смыслов жизни составляют   одну   из   
сущностей   информационного   общества.   Если   с   этим согласиться, то вопрос о свободе в 
условиях тотальной технологической обусловленности, как считает В.М.Розин, можно 
«переформулировать в проблему целенаправленного воздействия на компоненты нашей 
цивилизации и культуры» [12].  

Существует и политическое основание информационного общества, которое 
декларируется как свобода информации, ведущая к политическому процессу, который 
отличается растущим участием в нем и консенсусом между различными классами и 
социальными слоями населения. Построение организации общества основано на 
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добровольности и приоритете личных прав. Власть, по концепции информационного 
общества французской социологической школы основана на информации о локальных 
подсистемах [Цит. по: 13; 7]. Власть также прозрачна для демократических институтов. Новым 
источником власти становится владение информацией и контроль над ней.  

Представители французской социологической школы предполагают, что может 
возникнуть новый правящий класс держателей информации. Однако, на наш взгляд, 
существующий правящий класс и есть класс держателей информации. А класс интеллектуалов - 
ее поставщик и, возможно, систематизатор, осуществляющий также ее доставку аудитории через 
СМИ, создание специальных программ и сайтов в сети Интернет. Тем не менее, без владения 
средствами массовой информации, управления интернет-северами и наличия политической 
власти, само по себе владение информацией не может оказать на общество настолько сильного 
воздействия, чтобы можно было всерьез говорить о появлении какого-то нового правящего класса 
держателей информации, отличного от уже существующего. Кроме того, информационная 
избыточность, подавляющая способность суждения и критического анализа, отменяет всякую 
возможность стать сенсацией, принятой за истину, той информации, которая по решению 
определенных сил стать сенсацией не должна. Вряд ли в таком случае можно ожидать, что каким-
то образом просочившаяся нежелательная информация станет достоянием широких масс, тем 
более – серьезно повлияет на их сознание.  

Информационное общество отнюдь не бесконфликтно, но основная ось конфликтов здесь 
смещается из сферы социальной и политической в экзистенциальную, с уровня 
противостояния и противоборства классов, национальных общностей - в плоскость 
взаимоотношений индивида с его социальными организациями и объединениями. Тем не 
менее, Ю.В. Яковец считает, что причиной   центрального   конфликта   в   постиндустриальном   
обществе   будет несовпадение интересов индивида и технократии, взявшей на себя 
ответственность за определение путей общественного прогресса [14].  

Однако технократия не определяет самостоятельно пути общественного прогресса, она 
не действует в отрыве от общегосударственной культурной, идеологической и экономической 
политики, а только ее обеспечивает. И хотя роль технократии и других представителей 
интеллектуальной элиты в информационном обществе велика, но не они определяют 
направление развития. Они несут ответственность за свою деятельность и за те проекты, 
которые воплощаются в культуре благодаря этой деятельности. Но еще большую 
ответственность несет правящая элита, поскольку именно она в действительности выбирает 
направление, стратегию и тактику развития общества, в том числе и в первую очередь – его 
духовно-нравственного развития, без которого в конечном итоге не осуществимы ни 
политические, ни экономические проекты.  

Глобальное знание сегодня (а именно оно имеет стратегическое значение и подчиняет 
себе все средства манипулирования массами) реально сосредоточивается у сравнительно 
узкого круга участников особых международных взаимодействий (например, валютных 
сделок), а не у класса интеллектуалов. Массы же к нему вообще не имеют доступа. Э.Гидденс, 
описывая основные измерения глобализации, во всяком случае, обходит вопрос, до какой 
степени знание о глобальных взаимозависимостях (отрицать которые вряд ли бы кто взялся) 
«действительно входит в повседневное проектирование поведения человеком, чей горизонт 
познаний нередко весьма узок» [15; 252]. Отметим также, что у многих представителей самой 
интеллектуальной элиты горизонт познаний и понимания того, какие проекты 
осуществляются их усилиями, зачастую также бывает довольно узким.  

Представляется большим заблуждением часто встречающееся мнение о том, что в 
информационном обществе приоритеты все более и более смещаются от собственности и 
капиталов к научным знаниям и информации. Если бы это было так, то мы могли бы говорить 
о возвращении эпохи бескорыстного познания мира. Но это не так.  Научные знания и 
информация нужны сегодня как средство приобретения собственности, капиталов, власти. 
Тем не менее, общественная значимость того или иного человека действительно все более и 
более определяется не только наличием у него традиционных товаров, условий 
производства или денег (капиталов), но прежде всего наличием информационных 
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ресурсов, научных знаний и информации, навыками владения информационными технологиями 
по той причине, что такой человек наиболее всего полезен существующему 
информационному обществу и призван  обеспечить его функционирование и эффективное 
движение в заданном направлении.  

Однако правящая элита, задающая направление движения общества, ее влияние на 
общество не являются единственно возможным источником изменений и развития. Даже если 
на каком-то историческом этапе активность элиты является принципиально решающей, в 
некоторый момент в этом же самом обществе могут возникнуть другие, значительно более 
прогрессивные источники развития, которые смогут ослабить влияние элиты на общество. 
Как говорил бывший госсекретарь США Бжезинский еще в 1970 г., «по большей части 
гуманистически ориентированный, изредка идеологически настроенный интеллектуал-
оппозиционер... быстро вытесняется либо экспертами и специалистами, либо обобщающими 
интеграторами, становящимися в конечном счете придворными идеологами власть имущих, 
если только не произойдет всеобщего объединения интеллектуалов для принципиально иных 
действий» [16; 45].  

Выходом их создавшейся ситуации представляется именно такого рода объединение 
представителей интеллектуальной элиты, не только владеющих неотчуждаемой 
собственностью на знания, но и осознающих все опасности и риски текущего момента. 
Подобного рода деятельность могла бы быть эффективной и создать серьезное препятствие 
духовной и моральной деградации культуры. Однако проблема заключается в том, что 
осуществление  такого рода объединения интеллектуалов представляется достаточно сложной 
задачей, хотя теоретически – возможной. 

Завершая статью, представляется правомерным сделать некоторые выводы: 
- Возможности и функции интеллектуальной и правящей элиты в обществе различны и 

обладание знаниями без реальной власти делает представление о том, что миром в 
информационном обществе правят интеллектуалы, весьма спорным. Тем не менее, бесспорно 
то, что осуществление власти без знаний невозможно. 

- Направление движения общества, его стратегия и тактика задается правящей элитой, а 
обеспечение движения в этом направлении – функции интеллектуальной элиты. 

- Учитывая роль науки в современном мире и ее преобразовательные возможности, 
представляется, что сегодня для выживания человечества  решающее значение имеет не 
столько изучение частных вопросов философии и методологии науки, сколько прояснение 
ценностных оснований научной деятельности и осознание представителями  
интеллектуальной элиты меры личной ответственности перед обществом.  

Представляется, что дальнейшее изучение заявленной проблемы может потребовать 
обращения к следующим вопросам, оставшимся за рамками исследования: 

- основные проблемы и риски глобализирующегося мира; 
- перспективы дальнейшего развития гуманитарных наук в информационном обществе; 
- роль и возможности интеллектуальной элиты в преодолении кризиса духовности 

современной культуры. 
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В.О. СКВОРЕЦЬ  
 

ДЕТЕРМІНАНТИ ОПТИМІЗАЦІЇ РОЗВИТКУ ГРОМАДЯНСЬКОГО  
СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ 

 
Перед українським народом стоїть проблема вибору шляху розвитку суспільства і 

держави. Стурбовані системною кризою українського суспільства науковці і політики 
наголошують на необхідності створення довгострокової стратегії модернізації і оновлення 
України [1, с. 7], стратегії науково- технологічного розвитку України [20, с. 10], національної 
моделі економічного розвитку України [14, с. 17], концепції загальнонаціонального розвитку 
[10, с. 2]. М. Павловський навіть розробив стратегію розвитку українського суспільства [13], а 
всеукраїнський громадський рух “Віче України” підготував План Розвитку Країни [3].  На 
нашу думку, ключовою проблемою системної кризи і кризи управління в сучасній Україні 
виступає ігнорування впливу такого чинника суспільного життя як розвиток громадянського 
суспільства. 

Мета цієї статті полягає у спробі на підставі аналізу змін потенціалу українського 
соціуму, що обумовлені взаємодією суспільно-політичних сил, визначити детермінанти 
оптимізації розвитку громадянського суспільства в Україні. 

Обговорення окресленої проблеми потребує визначитися щодо розуміння сутності 
поняття “громадянське суспільство”. В соціальній філософії склалися дві традиції уявлень про 
громадянське суспільство – арістотелівська і боденівська. Представники арістотелівської 
традиції (Г. Гегель, Дж. Александер, Е. Арато і Дж. Коген, К.С. Гаджієв, Е. Геллнер, І.К. 
Калінін, А. Карась, Джон Кін, А. Колодій, І.І. Кравченко, Ю.М. Рєзник, В. Степаненко, В.Г. 
Хорос) пов’язують існування громадянського суспільства із демократією, вважають, що 
громадянське суспільство з’являється в період Нового часу, а демократична держава є 
творцем громадянського суспільства. В моделях сучасних представників цієї традиції 
громадянське суспільство, як правило, розглядається як ідеально-типова категорія. Ідеалізація 
громадянського суспільства закриває шлях до дослідження цього явища як реальності 
соціального світу, бо навіть не дозволяє виявити зв’язок між його генезою і сутністю. 
Представники боденівської традиції уявлень про громадянське суспільство (Ж.-Ж. Руссо, К. 
Маркс і Ф. Енгельс, Л.С. Мамут, В.А. Моргун, А.В. Одинцова, Ю.В. Павленко, В.І. 
Шинкарук) пов’язують це явище з існуванням будь-якої держави, а тому громадянське 
суспільство постає разом із появою держави і виступає творцем держави [16, с. 168].  

Перспективною методологічною основою подальшого дослідження громадянського 
суспільства видаються досягнення моделей боденівської традиції, що можуть бути далі 
розвинуті в руслі матеріалістичної діалектики і синергетики. На нашу думку, громадянське 
суспільство – це форма суспільної самоорганізації, що відображає сферу недержавних 
приватних відносин, обумовлених взаємодією індивідуальних і колективних потреб та 
інтересів, які детермінуються реалізацією свободи особистості та здійснюють вирішальний 
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вплив на формування суспільних відносин і соціальних цінностей [17, с. 198]. Це поняття 
спирається на такі основні ознаки громадянського суспільства: 1) Форма самоорганізації 
суспільних відносин. 2) Сфера недержавних приватних відносин. 3) Джерелом розвитку цієї 
сфери виступає взаємодія індивідуальних і колективних потреб та інтересів. 4) Сфера 
реалізації свободи особистості. 5) Сфера формування суспільних відносин. 6) Сфера 
формування соціальних цінностей. 7) Сфера формування особистості людини. 

Ці ознаки характеризують ту реальність, що органічно поєднує в цілісність такі чинники 
як особистість, свобода, інтереси, потреби, суспільні відносини, соціальні цінності. Ця 
цілісність не є тотожною соціуму або суспільству, бо на кожному етапі розвитку людства, в 
кожній країні або місцевості в певний час вона має свою специфіку, свій конкретно-
історичний колорит. Тому вказані чинники виступають лише як об’єктивні чинники 
детермінації громадянського суспільства, але є ще суб’єктивні чинники детермінації – 
конкретні особистості з їхніми потребами та інтересами, особистості, які прагнуть реалізувати 
свою власну свободу, особистості, які вступають між собою у відносини, а значить, і 
формують суспільні відносини і соціальні цінності, що об’єднують людей у соціальні 
організми. В цій моделі різні колективи, соціальні організми виступають елементами 
громадянського суспільства. Відмінність громадянського суспільства і соціуму полягає в 
тому, що громадянське суспільство уособлює лише “модус недержавного буття”, тобто сферу 
недержавних приватних відносин, а соціум поєднує в собі як “модус державного буття”, так і 
“модус недержавного буття”. Тобто соціум є соціальною реальністю, що складається з двох 
взаємопов’язаних, взаємодіючих і взаємодетермінуючих реальностей – громадянського 
суспільства і держави [18, с. 226].  

Означене місце громадянського суспільства в системі відносин між соціумом і 
державою вказує на взаємозв’язок між розвитком громадянського суспільства, держави і 
соціуму. Як нам уявляється, саме цей взаємозв’язок визначає розвиток потенціалу соціуму. 
Трансформація українського суспільства супроводжувалася процесом взаємодії суспільної 
дезорганізації (відмирання старих структур) та суспільної самоорганізації (утворення нових 
структур). Як наслідок цього процесу спостерігаємо, з одного боку, паростки нових явищ і 
форм суспільного життя, а з другого боку, катастрофічне руйнування потенціалу українського 
соціуму.  

Потенціал (від лат. potentia - сила) - джерела, можливості, засоби, запаси, які можуть 
бути використані для вирішення будь-якого завдання, досягнення певної мети; можливості 
окремої особи, суспільства, держави в певній галузі [19, с. 1046]. Під терміном “потенціал 
українського соціуму” слід розуміти сукупність людського, економічного, промислового, 
аграрного, науково-технічного, освітнього, духовного, культурного, інтелектуального, 
військового потенціалу українського народу. 

Те, що владна верхівка вчинила з економічним потенціалом України справедливо 
названо злочином проти українського народу. За оцінкою М. Павловського, за роки 
псевдореформ Л. Кучми Україна втратила економічного потенціалу майже в два рази більше, 
ніж за роки Другої світової війни. Тоді було його втрачено 40 відсотків, а нині, в мирний час, 
більш як 75 відсотків. Якщо машинобудування скоротилось у 3 рази, легка промисловість у 8 
разів, то електронна галузь – основа високих технологій і технологічного лідерства – більше, 
ніж у 100 разів. Щодо сільського господарства, то якщо на початку реформ Україна була 
європейським лідером з виробництва на душу населення основних продуктів харчування, то в 
2003 році було відтворено умови голодомору 1933 року. Українське зерно вивезли за кордон, 
а держава залишилася без свого хліба. Сільське господарство відкинуто назад майже на 
століття [12, с. 8]. 

Оцінюючи ліберальні реформи як згубні для українського народу, В. Сіренко вказує на 
причини і наслідки системної кризи в Україні. Останнє десятиліття Україна живе, надаючи 
пріоритет ідеології панування приватної власності. Приватизація стала основним предметом 
турботи влади. І результат не забарився. За багатьма показниками виробництва Україну 
відкинуто в її розвитку на 20-30, а то й на 100 років назад [15, с. 4]. 

Величезних втрат від ліберальних реформ зазнав людський потенціал України. В 
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доповіді Уповноваженої Верховної Ради України з прав людини Н. Карпачової відзначається, 
що бідність породила глибоку демографічну кризу. За останні 13 років населення країни 
зменшилося на 5 млн., що наближається до втрат під час Другої світової війни і має 
розглядатися як реальна загроза національній безпеці нашої держави. Крім того, злидні і 
безробіття спонукають від 5 до 7 млн. наших співвітчизників шукати кращої долі за межами 
країни [4, с. 6]. 

Значний науково-технічний потенціал України за останні 10 років зазнав руйнації. 
Загальна кількість працівників наукових організацій, за офіційною статистикою, скоротилася 
у 2,3 разу, зокрема докторів і кандидатів наук – у 2,5 разу, продовжують згортати наукові 
розробки з багатьох напрямів. Великої шкоди науково-технічному потенціалу України завдала 
помилково прийнята на старті економічних реформ модель ринкової трансформації. Взявши 
за зразок стандарти країн, що розвиваються, Україна фактично стала на шлях науково-
технологічного регресу [7, с. 10]. Про втрати інтелектуального потенціалу України нагадує М. 
Дробноход, який засвідчує, що близько 6 тисяч українських докторів і кандидатів наук 
емігрували за кордон, зокрема до США, Росії, Ізраїлю, Німеччини. До цього треба добавити 
більше 90 тисяч спеціалістів з вищою освітою, які щорічно виїздять за межі України на 
заробітки [9, с. 20]. 

За розрахунками В. Мунтіяна, скорочення військового потенціалу України шляхом 
відмови від ядерної зброї виявляється теж завдало величезних економічних втрат. Україна 
отримала за весь період ядерного роззброєння від Російської Федерації у вигляді ядерних 
твелів для ядерних реакторів і витрат на зберігання ядерних відходів на суму понад мільярд 
доларів США (за бартерною схемою взаєморозрахунків). Спочатку Україна передала ядерні 
боєзаряди, оперативну і тактичну ядерну зброю із двомісячним випередженням встановленого 
терміну. До Російської Федерації було вивезено 3905 сучасних тактичних ядерних ракет. 
Якщо навіть оцінити за мінімальною ціною – 1 млн. дол. США – за ракету, то мали б 
отримати 4 млрд. дол. США, але реально не отримали жодного долара. І всі чомусь про це 
забули, а ведуть мову лише про стратегічні ядерні озброєння [11, с. 17]. Ось приклад 
безвідповідального відношення державних діячів до економічного потенціалу України та 
захисту національних інтересів. 

Проблема реалізації потенціалу українського народу видається ключовою, оскільки в ній 
переплелися всі основні протиріччя розвитку українського соціуму, що відображені у 
взаємодії елементів громадянського суспільства з органами державної влади. Не випадково 
такі вчені як М. Павловський та О. Білорус розглядають стан економічного потенціалу 
України як системоутворюючий чинник. Вони зазначають, що вісімдесят відсотків реального 
економічного потенціалу України захопили 20 “сімей”-кланів, а для 50 млн. населення 
залишили решту 20 відсотків. Країна має сьогодні найгірший в Європі стандарт життя. 
Відношення прибутків 10 відсотків найбагатшого населення до такої ж кількості найбідніших 
становить 30:1, а в Європі 5-7:1. Тіньова економіка (в якій знаходиться 60 відсотків коштів) 
породжує корупцію та злочинність [2, с.4]. 

Наведені відомими вченими і політиками оцінки тенденцій розвитку українського 
соціуму відображають тривогу за майбутнє українського народу і свідчать, що в теперішній 
ситуації недостатньо лише констатувати катастрофічні наслідки суспільної трансформації, 
необхідно розкривати їхню сутність, виявляти причини, вести пошуки виходу із системної 
кризи. Потенціал соціуму уявляється як сума потенціалів всіх соціальних організмів за 
наявності певних природних ресурсів. В свою чергу, суму потенціалів всіх соціальних 
організмів соціуму слід розглядати як суму потенціалів всіх членів соціуму, що реалізуються 
для досягнення певних цілей, примножуючись організаційно-технологічними умовами і 
використанням природних ресурсів. Таке уявлення про структуру потенціалу соціуму 
видається правомірним з наступних підстав: 1) воно відображає структуру основного 
соціального зв’язку “людина – соціальний організм (колектив) – соціум”; 2) воно представляє 
потенціал соціуму як суперечливу єдність в якій будь-яка людина і будь-який соціальний 
організм може проявляти не тільки свої позитивні властивості, але й негативні; 3) в 
ринковому середовищі як окремі особи, так і соціальні організми виступають як конкуруючі 
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між собою суб’єкти; 4) діючі соціальні організми виступають реальними елементами 
громадянського суспільства; 5) соціальні організми, реалізуючи свої потреби та інтереси, 
взаємодіють з державою, органами державної влади, державними службовцями.  

Які ж причини такої небаченої в мирний час системної кризи соціуму, що охопила 
сучасну Україну? Що привело українське суспільство до такої катастрофи?       

Будь-який конкретний стан соціуму постає як результат складної взаємодії певних 
суспільно-політичних сил, які завжди прагнуть якомога повніше задовольнити свої потреби та 
інтереси. Саме аналіз діяльності провідних суспільно-політичних сил, соціальних суб’єктів, 
які, прагнучи реалізувати свої цілі, досягли певних успіхів у забезпеченні своїх потреб та 
інтересів, дозволить визначити соціальні пружини, що визначили напрямок руху соціуму. 

Політика приватизації державного майна відображала перш за все інтереси політичної, 
адміністративної і господарської верхівки України. Це був найпростіший і найлегший шлях 
до головної мети – зберегти в своїх руках владу і заволодіти державним майном. Керівники 
заводів, фабрик, колгоспів, радгоспів та інших підприємств, заручившись підтримкою владної 
верхівки районного, обласного чи державного рівня, спрямували свої зусилля на занепад цих 
підприємств з метою доведення їх до банкрутства і привласнення за безцінь їхнього майна. В 
питанні визначення напрямку розвитку господарських суб’єктів співпали інтереси 
господарської верхівки (“червоних директорів”) і державної бюрократії. 

Процес суспільної дезорганізації виробництва набув таких масштабів, що в Україні не 
знайшлося ні політичних, ні суспільних сил, здатних протистояти руйнації економічного 
потенціалу соціуму. До початку реформ майже в кожному районному центрі Наддніпрянської 
України діяло хоч одне велике підприємство на  якому працювало від 1 тисячі до 5 тисяч 
працівників. На кінець панування режиму Л. Кучми майже всі вони збанкрутіли і зупинилися. 
Робітники і службовці цих підприємств через багатомісячну затримку виплати зарплати 
змушені були кинути свою роботу та шукати інші види занять і джерела одержання доходів. 

Дуже влучно охарактеризував значення і наслідки такої промислової політики М. 
Павловський: “Реформи, які перетворили два з половиною мільйона інженерів, вчителів, 
шахтарів, військовослужбовців, професорів у “човників” і посередників, - це основа не 
злагоди, а злиднів і безнадії в Україні, бо кожен з цих двох з половиною мільйонів підтримує 
в середньому три робочих місця на Заході і відповідно нищить три робочих місця в Україні” 
[13, с. 17].    

Інший аспект цієї політики полягає в тому, що були знищені сотні трудових колективів, 
які об’єднували до кількох тисяч працівників. Це були впливові елементи громадянського 
суспільства і владна верхівка просто не могла з ними не рахуватись. Правляча верхівка ніколи 
не забувала про страйк шахтарів Донбасу влітку 1993 року, що змусив політичне керівництво 
країни піти на дострокові вибори Верховної Ради України і Президента України, які привели 
до зміни влади. Промислова і соціальна політика держави завдала нищівного удару по 
трудових колективах, по самій організованості, згуртованості та солідарності робітничого 
класу. Практично не знайшлося керівників трудових колективів, профспілкових лідерів, 
громадських діячів, політиків, які б змогли протистояти процесам деградації виробництва та 
деіндустріалізації, розкраданню промислового обладнання та дезорганізації трудових 
колективів. Самосвідомість робітників виявилася невисокою, досвіду боротьби за свої права 
та законні інтереси не було. 

Руйнування промислового потенціалу знизило конкурентоздатність українських 
товаровиробників. За даними науковців на 2002 рік, наслідком такої промислової політики 
стало переміщення України на місце в другій сотні серед країн світу за індексом людського 
розвитку (враховується доход на душу населення, тривалість життя і рівень освіти) і зайняте 
53-е місце із 53 (наявних в моніторингу) за конкурентоздатністю виробленої продукції [9, с. 
20]. 

Політика захисту національного товаровиробника, за оцінкою В. Череваня, не може бути 
результативною без забезпечення економічної свободи товаровиробника. Відповідно до звіту 
Світового економічного форуму про конкурентоспроможність різних країн, з індексу 
економічної свободи Україна займає 132-гу позицію із 156-ти. А індекс економічної свободи 
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містить у собі десять показників – з торгової політики, податкового режиму, урядового 
втручання, кредитно-грошової політики, іноземних інвестицій, банків, цін, зарплати, захисту 
прав власності, регулятивної політики, тіньової економіки. Це ті показники, що мають бути 
під контролем уряду. Їх потрібно насамперед витягувати, при цьому старанно уникаючи 
адміністративних підходів [14, с. 17]. Низька конкурентоспроможність українських 
товаровиробників значною мірою обумовлена негативним впливом державної бюрократії.  

Аналізуючи політичну модернізацію в Україні, О. Додонов відзначає таку її рису як вияв 
правлячими колами снобізму, аморальності і непослідовності в проведенні реформ. Кількість 
чиновників в Україні зростає всупереч президентським указам про їх скорочення. Якщо в 
1991 р. нараховувалась 231 тисяча державних чиновників, то 2000 р. – більше 700 тисяч, тобто 
в 3 рази більше. Видатки на утримання держчиновників уже в 2000 р. досягли 2,6 млрд. грн. 
[8, с. 8].  

Соціально-економічні зміни в Україні періоду незалежності вказують на невідповідність 
ролі та місця української держбюрократії тим змінам, що відбулися в соціумі. За цей період 
близько 80 відсотків державного майна приватизовано, тобто функції господарського 
управління майном скоротилися в 5 разів, чисельність держбюрократії виросла в 3 рази, 
соціально-економічне становище українського народу не поліпшилося, а в кілька разів 
погіршилося. Отже, ефективність роботи держбюрократії знизилася щонайменше в 15 разів. 
Наслідком цих негативних процесів стало постійне і стійке зростання конфліктів громадян, 
підприємців, фермерів, трудових колективів, соціальних суб’єктів та інших елементів 
громадянського суспільства з органами державної влади та чиновниками. 

Зміни, що відбулися з державною бюрократією в незалежній Україні (зростання 
чисельності, корумпованості, зрощення з тіньовим капіталом, паразитичне існування) 
свідчать, що вона адаптувалася до нових умов існування, не зазнавши корінних змін в своєму 
складі, методах діяльності, менталітеті, а тому дуже часто не тільки заважає розвитку 
підприємництва, але й створює перепони для розвитку інших сфер суспільного життя. 
Контраст між наслідками змін потенціалу українського соціуму і змін у становищі 
держбюрократії засвідчує, що державна бюрократія перетворюється на головний фактор 
гальмування суспільного розвитку. 

Перед нами наочно постає нездатність української держбюрократії вирішувати суспільні 
проблеми, ефективно управляти суспільством, нести відповідальність за свою діяльність 
перед народом України. Подальше збереження в існуючому вигляді застарілої, корумпованої, 
безвідповідальної, паразитичної держбюрократії в умовах розвитку ринкових відносин і 
формування нової соціальної структури суспільства загрожує самим основам національної 
безпеки України. Три революції початку ХХ століття в Російській імперії своїм походженням 
значною мірою можуть завдячувати тогочасній держбюрократії, яка теж характеризувалася 
бездіяльністю у вирішенні назрілих соціальних проблем, корумпованістю, паразитизмом і 
безвідповідальністю. Громадянське суспільство представлене робітничим, селянським, 
соціалістичним, ліберально-демократичним  рухом, національно-визвольною боротьбою 
поневолених народів роздавило тогочасну держбюрократію і знищило існуючу державність, 
створивши відповідні нові структури. “Помаранчева революція” пролунала для теперішньої 
держбюрократії першим дзвоном. Чи почула вона його? 

В питанні відносин між народом і владою варто прислухатись до застережень В. 
Воловика, який наголошує, що поява приватної власності на знаряддя і засоби виробництва в 
нашому сучасному українському суспільстві, яке перебуває на стадії трансформації, 
сформувало і можливість класової боротьби. Сьогодні вона реалізується у формі страйків, 
пікетувань та іншого виду протестів окремих загонів трудящих, які носять стихійний характер 
і зводяться в основному до економічних вимог. Подальший хід її розвитку буде залежати, з 
одного боку, від того, як буде протікати перетворення “класів в собі” в “класи для себе”, а з 
другого, - від того, наскільки кваліфікованою буде управлінська діяльність державної влади, її 
структур на місцях, наскільки вдасться забезпечити вихід українського суспільства з кризи та 
його поступальний розвиток [6, с. 13].  

Наведений прогноз вченого, що заснований на діалектичному підході до аналізу 
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проблем суспільної взаємодії, повністю підтвердився подіями наступних трьох років, що 
характеризувалися наростанням суспільних суперечностей і продовженням деградації 
держбюрократії, обумовили розкол соціуму і жорстке протистояння різних суспільно-
політичних сил в період “помаранчевої революції”. 

 Всі означені проблеми і суперечності суспільного розвитку певною мірою фокусуються 
на долі кожного жителя України і формують його відношення до соціального світу, держави, 
соціальних організмів, що виступають елементами громадянського суспільства. 

Трансформація сучасного українського суспільства характеризується наступними 
основними суперечностями у системі відносин “особа – соціум”. В економічній сфері основне 
протиріччя між особою і власністю характеризується відстороненням переважної більшості 
громадян від засобів виробництва і результатів 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 потиріччя між особою і 
суб’єктами суспільного життя, яке детермінується нездатністю більшості громадян 
забезпечити собі гідне життя в умовах сучасної України. Головним протиріччям духовної 
сфери є протиріччя між особою, яка є носієм традиційних цінностей, і новими цінностями 
(такими як права людини, верховенство закону, правова держава, громадянське суспільство), 
які необхідні для досягнення життєвого успіху  в сучасній Україні.  

Наведений аналіз змін потенціалу українського суспільства та взаємодії провідних 
суспільно-політичних сил засвідчує, що без створення оптимальних умов для подальшого 
розвитку громадянського суспільства неможливе не тільки подолання системної кризи, але й 
зберігається загроза руйнування української державності. Наведений аналіз дає підстави 
визначити основні детермінанти оптимізації розвитку громадянського суспільства в Україні. 

Найважливіша детермінанта - розвиток потенціалу особи - потребує подолання 
відчуження людини від влади, власності, засобів соціалізації і нових духовних цінностей, яке 
характерне для сучасного українського соціуму. Якщо правляча верхівка України виявиться 
неспроможною оптимізувати умови розвитку потенціалу кожної людини і не спрямує 
розвиток соціальних організмів на примноження потенціалу соціуму, вже найближчим часом 
державна влада матиме надзвичайно складні проблеми протистояння з громадянським 
суспільством. Така ситуація вже багато разів виникала і повторювалася у світовій історії. 
Процес виникнення і розвитку колективностей, які є епементами громадянського суспільства, 
формування ними суспільних відносин і соціальних цінностей є процесом невідворотнім і 
закономірним. Світова історія дає дуже багато прикладів загибелі держав внаслідок гострого 
конфлікту з громадянським суспільством. В цьому питанні альтернатив небагато: або 
державний апарат адаптується до потреб розвитку соціуму або гине, затягування процесу 
лише посилює вагу наслідків. Згадаймо Російську імперію в період з лютого по жовтень 1917 
року, коли владна верхівка не тільки відкладала вирішення невідкладних проблем, але й 
затягувала проведення виборів до Установчих зборів, прийняття конституції, визначення 
державного устрою нової Росії, що значною мірою сприяло приходу до влади більшовиків і 
спалаху багаторічної громадянської війни. 

Друга детермінанта – створення умов для реалізації позитивного потенціалу кожного 
елемента громадянського суспільства (кожного колективу чи соціального організму) - 
потребує усунення перепон з боку держапарату, який паразитує на труднощах суспільства. В 
Україні давно назріла необхідність проведення політичної і адміністративної реформи з 
метою подолання відчуження людини від влади. За зразок треба взяти моделі відносин “особа 
– держава”, що утвердилися в країнах Заходу, де реально діючі цінності – права людини, 
рівність людей перед законом, верховенство закону, громадянське суспільство, правова 
держава – служать меті створення умов розвитку потенціалу кожної людини, кожного 
соціального організму і всього соціуму. 

Третя детермінанта - гармонізація відносин елементів громадянського суспільства з 
держбюрократією. Альтернативою теперішньому корумпованому держапарату може стати 
лише оновлений на засадах відповідальності перед народом держапарат. Така 
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відповідальність з’явиться після введення виборності перших посадових осіб 
адміністративно-територіальних одиниць. Відповідальність чиновників перед громадою, а не 
перед вищими за рангом чиновниками, буде постійно створювати дух змагальності і 
конкуренції у розвитку потенціалу кожної особи і кожного колективу. Оновлення 
держапарату потребує відмови від старих принципів його формування (належність до 
номенклатури, особиста відданість начальнику, створення “теплих місць” для родичів, 
кругова порука та інших), розробки і реалізації нової кадрової політики. Охоплює жах від 
роздумів над наслідками сваволі чиновників щодо потенціалу українського соціуму і тим 
привілейованим статусом державного службовця, якого більшість з них незаслужено 
удостоєні. Нова кадрова політика має бути заснована на засадах конкурсного відбору на 
посади державних службовців, враховувати результати роботи конкурсанта на попередніх 
посадах, а також узгоджуватися з громадською думкою, особливо колективів наукових і 
навчальних закладів. Лідери громадських організацій отримають доступ до державної служби 
і сприятимуть зміцненню позитивного потенціалу держапарату. Необхідно розробити і 
законодавчо затвердити критерії оцінки роботи держапарату, в основу яких покласти 
вирішення конкретних справ, що сприяють реалізації потенціалу людини, трудового 
колективу, іншого соціального організму. Прямим обов’язком органів державної влади має 
стати підтримка позитивних громадських ініціатив, таких як бізнес-проекти, наукові, творчі, 
соціальні, екологічні та інші проекти громадян і колективів.      

Четверта детермінанта – інформаційна підтримка громадських ініціатив через ЗМІ – не 
тільки підвищує рівень громадянської культури, але й сприяє використанню позитивного 
досвіду діяльності громадських організацій та їх лідерів. 

П’ята детермінанта – подолання в суспільній свідомості психології поділу людей на 
“своїх” і “чужих”. В наші дні спостерігаємо як збулося пророцтво В. Висоцького, який в 
одній із своїх пісень співав: “И людей будем долго делить на своих и врагов”. Одна справа 
коли людина похилого віку, яка була вихована в дусі тоталітарного режиму, вороже 
відноситься до якоїсь групи людей, маючи на те певні підстави, а зовсім інша справа, коли 
чиновник поділяє жителів України на своїх і чужих. Першу позицію треба поважати і 
зрозуміти, вона має особистий  характер,  а позиція посадової особи має вплив на позицію 
підлеглих, тобто суспільний характер, а тому може бути небезпечна, бо веде до посилення 
розколу України. Треба подолати таку ознаку теперішньої держбюрократії як брутальне 
ставлення держчиновників до громадських організацій та їх лідерів.  

Шоста детермінанта – створення системи дієвого громадського контролю за діяльністю 
органів державної влади і держбюрократії. 

Сьома детермінанта – правовий захист елементів громадянського суспільства. 
Визначені в цій статті детермінанти оптимізації розвитку громадянського суспільства 

спрямовані на припинення руйнування потенціалу українського соціуму і створення умов для 
реалізації позитивного потенціалу кожної людини, кожного соціального організму і всього 
соціуму. Врахування в політиці держави означених детермінант забезпечить оптимальний 
шлях до вдосконалення людини, громадянського суспільства і держави. Як нагадує 
мислитель, найважливішою умовою здобуття щастя для будь-якого суспільства є наявність 
такої форми, такого способу суспільно-політичного устрою, які створюють рівні правові 
можливості для свободи і самореалізації всіх народів, соціальних груп суспільства і кожної 
людини окремо, тобто того, що й становить сутність демократії [5, с. 71].  

Перспектива подальших наукових досліджень полягає в розробці  на основі означених в 
цій статті підходів рекомендацій щодо розвитку громадянського суспільства до концепції 
загальнонаціонального розвитку України. 
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І.Г. ШАВКУН  
 

МЕНЕДЖЕРСЬКІ РІШЕННЯ: СОЦІО-КУЛЬТУРНИЙ КОНТЕКСТ 
 
У сучасних умовах євроінтеграції і глобалізації світових ринків і бізнесу питання 

прийняття управлінських рішень мають велику важливість. Прийняття ефективних 
управлінських рішень є найбільш важливим видом діяльності, здійснюваної менеджерами 
будь-якого рангу, однією з найбільш важливих умов успішного розвитку організації, її 
виживання у конкурентній боротьбі, успішній адаптації до змін зовнішнього середовища [1]. 
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Одним з найважливіших факторів зовнішнього середовища є культурні відмінності. Кожна 
культура формувалася і розвивалася по-своєму. Культура обновляє успадковані з минулого 
цінності і норми з урахуванням змін, що відбуваються у суспільстві, транслює їх поколінням, 
озброює людей визначеними стереотипами поведінки [2]. Ця соціальна пам'ять лежить в 
основі цінностей, поглядів і норм поведінки, що виявляються у діяльності людей, включаючи 
управлінську діяльність [3; 4; 5; 6; 7; 8]. Саме тому, особливу актуальність набуває проблема 
впливу національної культури на процес управління, зокрема на прийняття управлінських 
рішень. Доробки з даної проблеми таких науковців як Грейсон Дж., О`Делл К. [9], Друкер П. 
[10], Діев В.С. [11], Оучи У.Г. [12], Хелд К. [13], Харісон Е. [14], Хофстед Дж. [4], 
Мартинсонз М. [15] та інших свідчать про неодноразові спроби пояснити вплив національної 
культури на етапах внесення, розробки, розвитку та ухвалення управлінських рішень. Але 
проблема специфіки менеджерських рішень щодо перетворення оточуючого світу в 
різноманітних цивілізаціях та культурах потребує подальшого уточнення. Тому метою цієї 
статті є виявлення особливостей і характерних рис процесу прийняття управлінських рішень в 
американській та японській моделях менеджменту. Вибір саме цих двох моделей зумовлений 
наступним. Американський менеджмент був і залишається найбільш могутньою 
„управлінською цивілізацією”, що дозволяє США посідати лідируюче положення у сучасному 
світі. Японія теж входить у число самих високо розвинутих країн світу. За своїм економічним 
потенціалом вона посідає друге місце у світі, а індекс розвитку людського потенціалу - один з 
найвищих [16].Все це свідчить про ефективність моделей менеджменту у цих країнах, а 
відтак, про ефективність управлінських рішень. 

Перш, ніж перейти безпосередньо до розгляду зазначеної проблеми, приведемо 
визначення поняття «управлінське рішення». Управлінське рішення (Managerial decision) - 
директивний акт цілеспрямованого впливу на об'єкт управління, заснований на аналізі 
достовірних даних, що характеризують конкретну управлінську ситуацію, визначення мети 
дій, і який містить програму досягнення мети. Управлінські рішення розрізняються: за часом 
управління - на стратегічні, тактичні, оперативні; щодо ступеню участі фахівців - на 
індивідуальні, колективні, колегіальні; - за змістом управлінського процесу - на соціальні, 
економічні, організаційні, технічні [17; 18].  

Американська модель менеджменту полягає у споконвічному переконанні, що успіх 
організації залежить насамперед від факторів, що лежать у її границях: раціональна 
організація виробництва продукції; зниження витрат за рахунок виявлення внутрівиробничих 
резервів, росту продуктивності праці тощо. Організація розглядається як закрита система, 
мети і задачі вважаються заданими і стабільними [19, С. 195 ]. Головна особливість моделі 
управління США, – загострене почуття індивідуалізму. Його корені - у історії розвитку 
Америки. Під час активного засвоєння північноамериканського континенту основний 
контингент складали авантюристи, що прагнули самовираження у Новому Світі і 
використовували будь-які способи досягнення поставлених цілей, головною з яких було 
швидке збагачення. Під впливом цього формувалася американська модель управління, 
основою якої стала індивідуальна, підприємницька ініціатива, що базується на засадах 
психології індивідуалізму, конкуренції. Згідно до цієї моделі задача управління – не лише 
робота з персоналом, а, передусім, з особистостями. Американський менеджер – 
індивідуаліст, що релевантний позиціонує своє місце і роль в управлінському процесі не 
тільки завдяки професіоналізму і компетенції, але усвідомленню себе частиною ділової 
культури, традицій, а також досвіду, отриманому на внутрішньому і міжнародному ринках. 
Боротьба за прибутковість підприємства для нього не стільки процес служіння своїй справі і 
суспільству, скільки засіб досягнення особистого успіху, кар‘єри і збагачення. Американський 
менеджер пояснює свою високу зайнятість питаннями управління організацією не стільки 
зобов‘язаннями перед нею, суспільством і навіть не збільшенням потреб своєї родини, а 
прагненням до самовираження, задоволенню потреб свого “Я” [20]. 

Американський менеджер приймає управлінські рішення винятково індивідуально з 
урахуванням ступеня честолюбства підлеглих, їхніх можливостей і здібностей, з одного боку, 
і прагнення до збагачення, з іншого. Використовуючи цей стимул, менеджер може підвищити 
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продуктивність, якість продукції, її конкурентноздатність. Успішному функціонуванню 
організації, досягненню загальної мети також сприяє чітка регламентація дій, обов'язків і 
відповідальності кожного індивіда. 

З метою координації діяльності і посилення централізації в управлінні у більшості 
американських організацій під час прийнятті управлінських рішень використовується 
принцип ієрархії. Американські менеджери звичайно делегують свої повноваження щодо 
прийняття рішень ближче до того рівня, на якому є більше необхідної інформації і який 
безпосередньо бере участь у реалізації конкретного рішення. При прийнятті рішень вони 
намагаються не вступати у безпосередні контакти з підлеглими, що знаходяться на відстані 
більшому, ніж один ієрархічний рівень. 

Ще одною характерною рисою процесу прийняття управлінських рішень в 
американській моделі менеджменту є використання цільових міжфункціональних груп. Такі 
цільові групи створюються звичайно на тимчасових засадах. Їхні члени відбираються з різних 
підрозділів і рівнів управління. Метою створення таких груп є використання спеціальних 
знань і досвіду членів групи для прийняття конкретних і складних рішень. Цільові групи 
найчастіше займаються створенням нової продукції. Поряд з менеджерами, до їх складу 
входять інженери, фахівці з маркетингу, з виробництва, фінансисти, постачальники. Спочатку 
вони готують на професійно високому рівні інформацію, на основі якої топ-менеджмент 
компанії ухвалює рішення щодо виділення капіталовкладень, розробки і впровадження нової 
продукції. Керівником цільової міжфункціональної групи призначається один з її членів або 
вищестоящий менеджер, що може замінятися іншим фахівцем протягом виконання робіт. При 
цьому важливо відзначити, що в американських організаціях менеджер має більше 
повноважень організувати процес управління так, як він вважає за потрібне. Він може за своїм 
розсудом концентрувати на собі або делегувати у межах своєї компетенції право прийняття 
управлінських рішень, тому що він несе особисту, індивідуальну, відповідальність за 
досягнення цілей, поставлених перед його підрозділом. Іншими словами, вся управлінська 
діяльність в американських компаніях базується на механізмах індивідуальної 
відповідальності, оцінці індивідуальних результатів, виробленню чітких, кількісно виражених 
і, як правило, короткострокових цілей. Ідеальний американський управлінець є лідером, 
сильної особистістю, що замикає на себе весь процес управління і здатний змусити своїх 
підлеглих інтенсивно працювати виконувати поставлені перед ними конкретні цілі [21]. 

Японська модель менеджменту - система, що забезпечує найбільшу гармонійність і 
мобільність організації [19, С.198 ]. Вона заснована на колективізмі і використовує всі 
морально-психологічні важелі дії на особистість. Передусім, це почуття обов'язку перед 
колективом, що в японському менталітеті майже тотожно почуттю сорому. Японська модель 
менеджменту відрізняється прагненням забезпечити ідеологічну згуртованість корпорації. 
Вважається, що компанія - це "одна сім'я", і всі її працівники повинні самовіддано трудитися 
заради спільного блага колективу. 

На японський процес прийняття управлінських рішень впливають такі чинники як 
культура і процедура. Щодо специфіки впливу першого із зазначених, необхідно 
проаналізувати такі феномени як групізм і досягнення консенсусу [13] . 

Як вже було зазначено, за своєю суттю, порядок ухвалення рішень в японських фірмах 
відрізняється значною своєрідністю, пов'язаною із впливом традицій. Серед чинників, що 
зумовлюють ухвалення рішень в Японії, передусім, йдеться про групізм. Групи мають місце у 
будь-якій етнічній спільноті, але Японія видрізняється винятково високим ступенем групової 
згуртованості. Панування групізму вже саме по собі зумовлює характер ухвалюваних рішень. 
Очевидно, що це майже виключає прояв індивідуальності, а нейтральність щодо «приватних» 
інтересів в них слід поєднувати з максимально точним і повним втіленням колективних 
інтересів. Групізм забезпечує і «розосередження відповідальності» за ухвалене рішення. Ні 
особи, що готують проект рішення, ні ті, хто його затверджує, не виділяються як такі, що 
очікують лаври або покарань. Всю повноту відповідальності за ухвалене рішення несе група. 

При ухваленні групового рішення створюються причетність і зобов'язання членів групи 
стосовно остаточного управлінського рішення. А це полегшує його реалізацію. Крім того, 
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прийняття рішень групою забезпечує вибір найкращих варіантів управлінського рішення, 
оскільки в результаті збільшення числа учасників розширюється й обсяг розглянутої 
інформації. Нарешті, прийняття групових рішень компенсує відсутність компетенції у деяких 
осіб, що у противному випадку були б змушені приймати таке рішення самі. Ця особливість 
узгоджується з японською системою старшинства, де начальник відділу одержує свою посаду 
по праву старшинства, а не компетентності. За допомогою колективних рішень можна 
уникнути пагубних індивідуальних рішень. 

У Японії в умовах групової відповідальності за результати управлінської діяльності 
менеджер не може за своїм розсудом маніпулювати процесом делегування повноважень, а 
змушений постійно погоджувати дії і рішення з членами групи, у яку входять усі зацікавлені 
особи. Відтак, основною задачею управлінця-японця є не зосередження у своїх руках 
інформації і відповідальності, а навпаки, розподіл цієї відповідальності між членами групи і 
стимулювання творчої віддачі кожного через створення відповідної морально-психологічної 
атмосфери, що забезпечує максимальну групову віддачу. 

Серед недоліків групових управлінських рішень треба відзначити те, що для їхнього 
прийняття потрібне тривалий час. Крім цього, групові рішення відкриті для ризиків, зв'язаних 
з негативними характеристиками динаміки поведінки колективу, такими, як групове мислення 
або пригноблення деяких членів групи з боку домінуючих. 

Поряд із групізмом, на процедуру ухвалення рішень в Японії накладає відбиток ще один 
традиційний принцип – принцип досягнення загальної згоди (консенсусу). В Японії 
колективні завдання виконуються більш ефективно, оскільки згода досягається заздалегідь. 
Консенсус являє собою єдине й унікальне рішення групи. Цим він відрізняється від 
компромісу, що досягається шляхом переговорів. В японській фірмі конкурентний характер 
досягнення компромісу був би згубним для колективної роботи. Навпаки, при терплячому 
досягненні консенсусу, остаточне управлінське рішення включає (або принаймні враховує) 
точки зору всіх учасників. Це високо демократичний процес, але досягнення консенсусу 
зв'язано з низкою проблем. По-перше, консенсус віднімає багато часу. Початкові етапи 
формування консенсусу бувають самими важкими, оскільки члени групи не хочуть 
висловлювати свою думку, не знаючи думки колективу. Пряме висловлення думки вважається 
надто самовпевненим; консенсус створюється з натяків і непрямого обговорення інформації. 
У процесі досягнення консенсусу члени групи починають відчувати себе більш розкуто; 
міцніє підтримка рішення. Оскільки прямий виклад думки меншістю вважається 
неприйнятним, незгодні починають підтримувати консенсус, будучи упевнені, що їхня думка 
була врахована. По-друге, біхевіористські моделі сприяють виробленню групового мислення. 
Оскільки члени групи висловлюють свою думку іноді з небажанням, може з'явитися невірне 
рішення. При відсутності альтернативи група підтримає такий помилковий консенсус заради 
гармонії у групі. По-третє, консенсус може бути і не досягнуто, оскільки конкуренція при 
пошуку виходу з глухого кута зруйнувала би гармонію групових інтересів, що вважається 
неприпустимим. Відтак, у такій ситуації ніяких дій не відбувається. 

Процес ухвалення управлінського рішення в японських фірмах не завжди можна 
підрозділити на чіткі етапи. Проте сам процес можна описати так: внесення пропозиції, 
розробка пропозиції, розвиток пропозиції і схвалення пропозиції. Щодо першого етапу – 
внесення пропозиції, японський процес прийняття управлінських рішень цілком правомірно 
характеризують як такий, що відбувається „знизу-угору”. Однак з'явитися пропозиція може на 
будь-якому рівні організації. Потім вона спрямовується у відділ, де буде розглянута; і процес 
„знизу-угору” розпочався. Щодо розробки пропозиції, то свою первісну форму вона набуває 
на рівні відділу. Обмін інформацією усередині відділу звичайно буває більш відкритим і 
вільним у порівнянні з наступним обговоренням на рівні управління всією організацією. 
Персонал у відділі добре знає один одного, і в результаті зміни робіт у межах відділу кожний 
знайомий з діяльністю усього відділу. Ці фактори полегшують досягнення консенсусу на 
первісній стадії. Якщо керівник відділу вважає пропозицію такою, що заслуговує на увагу, то 
вона надається на схвалення керівникові організації. Якщо пропозиція не схвалена, то вона 
повертається у відділ для доробки. Якщо пропозиція прийнята, то вона буде передана у 
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відповідні відділи для розгляду і вивчення. На стадії розвитку, пропозиція виходить за межі 
відділу і досягається консенсус між усіма відділами, причетними до її реалізації. 
Представники відповідних відділів проводять зустрічі для обговорення деталей її 
впровадження. У залежності від складності пропозиції може відбутися і велика кількість 
засідань для з'ясування всіх деталей. Відділ, у якому пропозиція з'явилася, несе 
відповідальність за надання необхідної інформації. Оскільки учасники цих зустрічей є 
представниками своїх відділів, то у випадку виникнення важкої або несподіваної проблеми 
кожний з них повинний повернутися у свої відділи для консультацій зі своєю групою. 

У зв'язку з цим доречно згадати японський термін "немаваші" (немавасі). Точного 
перекладу терміну "немаваші" немає, його буквальний переклад - «обрубування коріння». Цей 
термін був запозичений з області японського садівництва, щоб описати процес, 
використовуваний при пересадженні дерева. За своєю суттю, – це «згладжування кутів», тобто 
залагоджування розбіжностей, ослаблення суперечностей, відсікання протилежних точок зору 
тощо. У японській моделі управління він має деяку подібність з лобіюванням. Однак якщо 
лобіювання зв'язане з підрахунком голосів і тактикою натиску, "немаваші" більше 
концентрується на створенні або закріпленні особистих контактів усередині організації для 
того, щоб заручатися підтримкою пропозиції [12]. Практика "немаваші" властива всім рівням 
організації, і в залежності від того, наскільки важливе питання, для неї може бути вироблена 
особлива стратегія. "Немаваші" - неформальна процедура. Можна просто заглянути до 
кабінету колеги з дріб'язковою справою або пообідати разом. Узагалі ж сама пропозиція може 
і не обговорюватися, однак встановлюються особисті контакти, що полегшать подальші 
обговорення. В інших випадках робляться натяки стосовно пропозиції, але й у тому чи 
іншому випадку обидві сторони прекрасно розуміють, про що йде мова. У процесі "немаваші" 
свою роль відіграють і послуги, і зобов'язання. Пряме нагадування колезі про наявний борг 
неприйнятно, хоча випадкова зустріч служить достатнім нагадуванням про неоплачену 
послугу. 

Практика "немаваші" не завжди веде до успіху, а прохання про підтримку може бути 
відкинуто. У цьому відношенні "немаваші" виступає як засіб для "збереження обличчя". Якщо 
процес "немаваші". не закінчився успішно, та пропозиція ніколи не буде надана для 
офіційного схвалення. У такий спосіб можна уникнути приниження через відмовлення або 
натягнуті особисті стосунки. Якщо пропозиція досягає стадії схвалення, то вона майже 
напевно буде ухвалена, оскільки всі деталі - і формальні, і неформальні — уже з'ясовані, 
досягнуто загального консенсусу. Однак остаточному ухваленню передує так звана офіційна 
процедура "рингісеі". Цей термін складається з двох китайських ієрогліфів – «рин» («питати з 
підлеглого») і «гі» («радитися», «обговорювати», «обмірковувати»), а сама процедура має на 
меті отримання згоди на вирішення шляхом опитування без скликання засідання. 

Процес "рингі" починається з прикріплення до пропозиції стандартного формуляра - 
"рингішо", і передачі його відповідним менеджерам на схвалення. Крок за кроком "рингішо" 
пересувається з найнижчого рівня організації до верхнього. В міру проходження "рингішо" 
через відділи менеджери ставлять свою печатку як згоду – доти, поки воно не потрапить до 
топ-менеджера компанії. Схвалення президента завершує процес, і пропозиція стає 
політикою. 

Оскільки всі деталі пропозиції були пророблені в процесі "немаваші", "рингішо" буде 
схвалено майже обов‘язково. Система "рингі" є відмінною рисою японської моделі 
менеджменту. А доля пропозиції визначається у ході менш формального процесу - "немаваші. 

Вищезазначене свідчить про те, що японському процесу ухвалення рішень властива 
скоріше ефективність, чим продуктивність. І в цьому є своя логіка: процес прийняття 
управлінських рішень може бути більш-менш продуктивним, але знайдене рішення або 
спрацьовує, або ні. У відповідь на це можна заперечити, що і рішення можуть бути більш-
менш ефективними, але тут таїться погроза того, що подібні рішення самі можуть 
породжувати непередбачені проблеми. Якщо прийняти цю точку зору, то різкого підвищення 
продуктивності , що передбачалося у процесі прийняття рішень, може і не відбутися. 



КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ  ВІСНИК НИЖНЬОЇ НАДДНІПРЯНЩИНИ                       2006  

 157

На відміну від вироблення у японській моделі управління консенсусу і групових рішень, 
що передбачає детальне планування, в американській моделі менеджменту відсутній 
механізм, що дозволяв би неквапливо і методично вивчати всю інформацію на ранніх етапах 
процесу прийняття управлінських рішень. Це підвищує ризик провалу рішення через 
припущення і допущення, які, у свою чергу, є результатом відсутності необхідної інформації 
або браку часу на уточнення даних.  

Структура японської моделі менеджменту будується на налагоджених горизонтальних 
зв'язках. Зміна робіт дає можливість ознайомитися з різними аспектами діяльності організації 
й налагодити особисті контакти, що полегшують горизонтальний обмін інформацією. В 
американській моделі менеджменту, як уже відзначалося, такий механізм відсутній. У зв‘язку 
з цим зазначимо, що однієї з альтернатив рішенню проблеми горизонтальних зв'язків є 
використання новітньої інформаційної технології [22; 3]. Усе більш складні інформаційні 
системи створюють такі горизонтальні зв'язки, що дозволяють менеджерам одержувати 
інформацію від усіх рівнів організації. Упровадження цих систем допомагає поліпшити обмін 
інформацією. Маючи доступ до інформації, менеджер може виявити перспективи дорученої 
справи. 

Японський досвід ухвалення ефективних управлінських рішень свідчить про те, що 
необхідно переглянути традиційно бюрократичний західний підхід до управління: управлінці 
повинні покладатися на допомогу своїх колег у межах організації. Така допомога і 
співробітництво не входять ні в яку формальну структуру. Отже, взаєморозуміння повинне 
встановлюватися на основі особистих контактів. 

Отже, стиль управління при прийнятті менеджерських рішень, що переважає в 
японських компаніях, орієнтований насамперед на групову діяльність. Наголос при здійсненні 
управлінських впливів робиться на включення кожного, у тому числі і керівника, у діяльність 
групи. При цьому створюються умови і приймаються спеціальні заходи для налагодження 
горизонтальних зв'язків і механізмів координації як усередині груп, так і між усіма групами в 
масштабах компанії, що значно зменшує можливість виникнення конфліктів. Тому ідеальний 
японський менеджер є людиною, здатною забезпечити ефективне функціонування 
очолюваного їм колективу однодумців, у якому індивідуальні успіхи кожного безпосередньо 
залежать і зв'язані з успішною спільною діяльністю. 

На відміну від японської моделі менеджменту, заснованого на забезпеченні ефективної 
діяльності групи, для американської моделі менеджменту принципово важливим, 
визначальним є підхід до практики ухвалення управлінського рішень, згідно якого 
американські менеджери орієнтовані на індивідуальні цінності і результати.  
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ЕЛЬ ГУЕССАБ К. 
 

ПРИНЦИПИ СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКОГО АНАЛІЗУ АРАБО-
МУСУЛЬМАНСЬКОГО СВІТОГЛЯДУ 

 
Актуальність досліджуваної проблеми обумовлена посиленням впливу близькосхідного 

реґіону на характер і спрямованість глобалізаційних процесів  сучасності. В країнах 
арабського Сходу проживає близько 310 млн. людей і  знаходиться більш 70 відсотків 
світових запасів нафти і більш 15 % світових запасів газу, що суттєво впливає на світові  
процеси та  соціально-економічний добробут інших країн. Актуалізація змісту, характеру і 
форм  діалогу "Захід-Схід" взагалі зумовлюють необхідність соціально-філософського аналізу 
світоглядних орієнтацій особистості мусульманина арабського світу. Це дозволить дати 
пояснення багатьом аспектам поведінки та повсякденної  життєдіяльності мусульманина, 
незрозумілих особливо з точки зору представника християнської цивілізації. Досліджувана 
тема має практичне значення у зв'язку з реалізацією інтересів України в країнах Близького 
Сходу і розгортанням в подальшому соціально-економічного та культурного співробітництва  
України з арабським світом. 

Дотичними до зазначеної теми є наукові розвідки Єремеєва Д.Є.[1], Саідбаєва Т.[2], 
Нидел М (Nydell M.)[3]. Певний внесок у формування системи знань щодо арабо-
мусульманського світогляду  належить цілій низці досліджень  з арабської культури, 
філософії, права і суспільства[4-7]. Дослідження феномену арабо-мусульманського світогляду 
особистості в рамках ісламських наук торкаються в основному таких питань як його зв’язок з 
ісламом, традиційність  його складових,   специфіка культового обрамлення тощо. В світській  
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науковій традиції дослідження арабо-мусульманського світогляду зосереджено в основному 
на аналізі арабської філософії як теоретичному рівні арабо-мусульманського світогляду. 

Але в цілому феномен мусульманського світогляду особистості в теоретичному плані є 
мало досліджуваним і тому слушним є осмислення принципів соціально-філософський аналіз 
цього феномену, що і виступає метою написання цієї статті.  

Методологічний аспект дослідження проблеми арабо-мусульманського світогляд 
передбачає визначення сукупності пізнавальних засобів, прийомів, підходів до вивчення 
цього питання. На характер постановки та розв'язання зазначеної проблеми впливають 
декілька головних чинників: розвиток сучасної посткласичної наукової методології; значні 
соціальні зміни в арабському світі в останні десятиліття. Соціальна реальність, дійсно, може 
бути осмислена з найрізноманітніших методологічних точок відліку. Але обраний науковий 
методологічний комплекс і як метод дій, і як принцип тлумачення, повинен бути спрямований 
на осягнення сутності досліджуваної проблеми, на висвітлення функціональних і змістовних 
засад об'єкта пізнання. На нашу думку, найбільш плідним при дослідженні зазначеної 
проблеми буде застосування таких підходів як діалектичний, системний, феноменологічний, 
компаративістський.. 

Теоретичне осмислення окремих аспектів проблеми арабо-мусульманського світогляду 
вимагає використання деяких традиційних методів і принципів, що пройшли випробування 
соціально-історичною практикою існування науки. Це такі принципи як об'єктивність і 
всебічний розгляд, єдності  соціальної теорії та практики, єдності логічного та історичного, 
сходження від абстрактного до конкретного. Принцип всезагального зв'язку дозволить 
дослідити арабо-мусульманський світогляд не в його ізольованості, а в тісному взаємозв'язку і 
зумовленості з історичним процесом взагалі та соціальними процесами  в арабських країніх 
зокрема. Треба зазначити, що діалектико-матеріалістична методологія наукового пошуку не 
втратила свого евристичного потенціалу і дотепер. Вимоги вивчати об'єкт всебічно, у 
розвитку, з урахуванням практики та протиріч в його становленні актуальні і в наш час. Але 
методологія не може бути науковою, не звільняючись від застарілих підходів та методів і не 
обґрунтовуючи нові, які б відповідали об'єкту пізнання, що перебуває у розвитку. Звідси 
витікає, що успішне розв'язання досліджуваної проблеми можливе лише шляхом критичного 
аналізу методології, яка використовувалася науковцями раніше. 

У цьому плані при поясненні суті арабо-мусульманського світогляду треба,  треба 
відштовхуватись від принципу соціокультурного детермінізму, що дає можливість глибше 
зрозуміти сутність багатьох аспектів феномену, який вивчається. Культура наукового 
пізнання потребує визначити сутність поняття «світогляд». Світогляд людини як система 
містить наступні складові частини: а) “світо-бачення”; б) “Я-розуміння”; в) відношення до 
навколишнього світу (природного і соціального). Світогляд виступає духовним ядром особи, 
способом самовизначення людини у світі. Світогляд визначає горизонт бачення людиною 
світу, формує її позицію до всіх життєво важливих моментів її буття. До того ж позицію не 
тільки теоретичну, але й практичну, яка визначає не тільки цілі, ідеали і сенс життєдіяльності 
індивіда, але й засоби їх реалізації, а також напрямки соціальної активності людини. 

Не згоджуючись з спробою відриву світогляду від буденної (масової або індивідуальної) 
свідомості, дисертант розглядає світогляд як інтегральне утворення суспільної та 
індивідуальної свідомості. Світогляд з точки зору носія підрозділяється на світогляд особи, 
спільноти (нація, клас, група, народ), суспільства в цілому. Світогляд має часові та просторові 
параметри. Структуру світогляду становлять рівні та елементи. Та або інша комбінація 
останніх визначає характер світогляду. 

Об'єкт дослідження - арабо-мусульманський світогляд – слід, на нашу думку, предметно 
обмежити  трьома  парадигмальними  сторонами. Перша включає онтологічні параметри, які 
фіксують  світогляд  як феномен, що  являє собою  складну систему, яку не можна  описати  за 
допомогою лише одних лінійних закономірностей. Проблема вибору методології вивчення 
цього феномена і його соціально-філософської концептуалізації  призводить до необхідності 
використання елементів синергетичного підходу.  
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У дослідженні феномена арабо-мусульманського світогляду ефективною є  
компаративістська методологія, що поєднує існуючі в філософії методологічні підходи до 
соціального явища різного рівня.   

Друга предметно–дослідницька сторона включає гносеологічні параметри, зокрема, 
дослідження арабо-мусульманського світогляду у рамках філософської рефлексії, що 
припускає аналіз  різних трактувань сутності арабо-мусульманського світогляду, дослідження 
його специфіки сучасними науковцями. При дослідженні концепту " арабо-мусульманського 
світогляду" використовувалися усі відзначені методологічні установки, що дає змогу 
простежити генезис досліджуваного концепту від його зародження до сучасного стану і 
формування понятійної конструкції. 

Третій  методологічний зріз аналізу феномена арабо-мусульманського світогляду - 
аксіологічний.  Він  передбачає дослідження функціонування  поняття  арабо-
мусульманського світогляду   у діалогічному і толерантному просторі людського буття, у 
взаємодії культур та цивілізацій. Він базується, крім усього іншого, на методологічному 
посиланні, відповідно до якого визначається реальність буття свідомості, а також  активний 
вплив арабо-мусульманського світогляду на  діяльність та об’єктивні показники життя 
арабського етносу.  

Системність і зумовленість соціальних явищ суспільними відносинами притаманні будь-
якій стадії розвитку соціуму і тому арабо-мусульманський світогляд неможливо осягнути без 
аналізу соціокультурних процесів, що відбуваються в арабському світі, без висвітлення 
специфіки впливу на  арабо-мусульманський світогляд ідейних джерел і, зокрема, ісламу і 
арабської філософії. Без характеристики політичних, правових, націокультурних, 
соціопсихологічних відносин та врахування таких світових тенденцій, як глобалізація 
розуміння арабо-мусульманського світогляду буде обмеженим, однобічним, фрагментарним. 
Суспільне виробництво, як відомо, складається з чотирьох основних підрозділів. Це - 
матеріальне виробництво, духовне виробництво, виробництво певного типу особистості та 
виробництво певних суспільних відносин. Якщо раніше принципово підкреслювалася 
особлива роль матеріального виробництва і вирішального значення економічних і, зокрема, 
виробничих відносин у формуванні світоглядних орієнтацій тих чи інших соціальних 
суб'єктів, то зараз треба вести мову про однакову значущість усіх видів виробництва.  

Соціокультурна детермінація світогляду розв'язує проблему специфіки поєднання 
культури та соціальної практики, що дає можливість глибше зрозуміти сутність та логіку 
розвитку арабо-мусульманського світогляду. 

Увага до розгляду соціокультурної детермінації арабо-мусульманського світогляду  
пояснюється обставинами як теоретичного, так і практичного плану. Соціально-філософські 
дослідження останніх десятиріч свідчать про значно більший вплив культури (особливо 
духовної - релігія, наука, ментальність, суспільна свідомість тощо) на формування 
світоглядних орієнтирів особистості, ніж це передбачалося марксистською методологією. Але 
треба зазначити, що класики марксизму теж визначали культуру як один із чинників 
соціальних феноменів і наголошували на тому, що економіка детермінує всі інші суспільні 
явища та процеси тільки в "кінцевому рахунку", що відкривало можливості для більш 
глибокого та всебічного розуміння соціальних феноменів. 

З повагою ставлячись до марксистської соціальної методології, зазначимо, що це вчення 
формувалося в середині XIX століття, а на початку XXI століття об'єкт  іх дослідження - 
суспільство - зазнав значних змін. Тому, природно, що з'явилися нові соціально-філософські 
комплекси, які в деяких моментах заперечують, а в деяких - поглиблюють, розвивають 
методологічний доробок марксизму. 

Філософська рефлексія арабо-мусульманського світогляду передбачає вивчення 
широкого соціального контексту його формування на сучасному етапі.. 

Вибір арабо-мусульманського світогляду як об'єкту дослідження свідчить, що останнім 
часом "соціальна філософія розвивалася не стільки у напрямку концептуальних глибин, 
скільки, так би мовити, ушир, намагаючись глибше проникнути в різні прошарки, стани 
суспільства, суспільного буття людини" [8, 21].  
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Методологічно значущим для нас є принцип компліментарності, що означає мозаїчне 
використання вдалих методологічних знахідок сучасних соціально-філософських шкіл, 
напрямків. 

Так, постмодерністська методологія, яка пов'язана з іменами таких мислителів, як Жан-
Франсуа Ліотар, Жак Дерріда, Жак Бодрийар, Ричард Рорті та інші, фіксує відсутність 
"методологічного Центру" у сучасній соціальній філософії та наголошує на необхідності 
діалогу, комунікації різних точок зору на об'єкт дослідження. Саме в діалозі між різними 
теоріями, підходами відкривається більш повна істина, ніж та, що належить кожній з них 
окремо. Постмодернізм як методологічне знаряддя соціально-філософського дослідження 
арабо-мусульманського світогляду підкреслює фраґментарність, ефективність мозаїчності в 
науковому пошуку сутності цього феномену. Постмодерністське розуміння науковості 
заперечує аксіоматичне існування єдиної істинної відповіді на будь-яке питання. Тому, ми 
вважаємо, можлива множинна модель репрезентації суті арабо-мусульманського світогляду, і 
запропоноване дослідження дасть системне уявлення про арабо-мусульманський світогляд. 
Але в целому  це буде одним із фрагментів у світоглядній та науковій мозаїці знань в цій 
галузі суспільствознавства. 

У розгляді арабо-мусульманського світогляду ми спираємося на деякі методологічні 
принципи персоналізму, що визнає головною цінністю буття вільну особистість, яка творить. 
Персоналізм як спосіб буття передбачає діяльно-творче ставлення до світу і повагу до будь-
якого особистісно-творчого начала. 

Персоналізм орієнтує на дослідження перш за все арабо-мусульманського світогляду 
особистості, яка приймає найвагоміші рішення, а не колективу чи будь-якої соціальної групи.  
Зауважимо, що такий підхід персоналізму до розгляду творчої особистості не відповідає 
принципам соціальної детермінації розвитку людини. Фактично ігнорується залежність 
людини від економічних, соціальних, політичних і духовних зв'язків, а також те, що її 
культурно-історична сутність, її особистісні риси, якості значною мірою визначені та 
зумовлені соціальним середовищем і мікросередовищем. 

Вивчення проблематики арабо-мусульманського світогляду необхідно проводити, на 
наш погляд, комплексно, з використанням наукових досягнень в царині філософії, ісламських 
наук (ісламознавство, ісламська етика, шаріат арабське мовознавство тощо), соціології, 
політології, етиці, соціальній психології . 

Конструктивною є також ідея дослідження  арабо-мусульманського світогляду з 
урахуванням світоглядно-методологічного плюралізму, необхідності подолання 
суб'єктивістських підходів до зазначеної теми, спрямованості на інтерпретацію суспільства як 
динамічного соціального поля, необхідності взаємокореляції інтересів суспільства, держави  і 
особистості в сфері світоглядних орієнтацій. Регулятивною методологічною ідеєю 
дисертаційного дослідження є також ідея зв'язку різноманітних дисциплінарних дискурсів про 
арабо-мусульманський світогляд, що дозволяє  осмислити  багатовимірність феномена арабо-
мусульманського світогляду та орієнтує на вихід за межі  вузько дисциплінарного бачення 
зазначеної проблеми.  

Соціально-філософський аналіз арабо-мусульманського світогляду, на наш погляд,  
передбачає: 

- визначення понять, що характеризують арабо-мусульманський світогляд та процес 
його генези і функціонування; 

- дослідження феномена арабо-мусульманського світогляду  як одного із видів  
світоглядної орієнтації, що обумовлює  соціокультурні  процеси в арабському світі і 
спрямовує життєдіяльність  арабів-мусульман; 

- вивчення впливу ісламу, арабської матеріальної та духовної культури на формування 
світоглядних орієнтацій,   життєдіяльність особи та  арабський соціум в цілому; 

- аналіз факторів формування  арабо-мусульманського світогляду; 
-  дослідження  сутнісних характеристик повсякденного буття людини та її специфіки  в 

арабо-мусульманському світі; 
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- аналіз змісту, цінностей, особливостей світогляду мусульманина як передумову 
реалізації ним особистісного проекту життя ; 

- з'ясування об'єктивних  та суб'єктивних чинників формування світогляду особистості 
мусульманина в сучасному арабському світі. 

- аналіз и світоглядної свободи мусульманина у повсякденному вимірі його буття; 
- виявлення тенденцій розвитку світоглядної парадигми мусульманина в контексті 

соціально-культурних змін в сучасному арабському світі. 
Отже, підсумовуючи вище викладене зазначимо наступне. 
1. Дослідження феномену арабо-мусульманського світогляду особистості  в рамках 

ісламських наук торкаються в основному таких питань як його зв’язок з ісламом, 
традиційність  його складових,   специфіка культового обрамлення тощо. В світській  науковій 
традиції дослідження арабо-мусульманського світогляду зосереджено в основному на аналізі 
арабської філософії як теоретичному рівні арабо-мусульманського світогляду. 

2. При поясненні суті арабо-мусульманського світогляду треба,  треба відштовхуватись 
від принципу соціокультурного детермінізму, що дає можливість глибше зрозуміти сутність 
багатьох аспектів феномену, який вивчається. 

3. Соціально-філософський аналіз арабо-мусульманського світогляду передбачає 
визначення його суті, специфіки  та логіки соціокультурної детермінації. 
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К.В. КРИВЕГА  
 

ТУРИЗМ ЯК СКЛАДОВА  ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ СУЧАСНОЇ ЛЮДИНИ 
 

Актуальність цієї проблеми зумовлена причинами декількох типів: по-перше, сучасна 
людина прагне до найбільш повного виявлення та реалізації своїх можливостей, оскільки 
прагне “відповідати” сучасному світові у якості “рівноцінного партнера”; по-друге, для 
сучасної людини проблема реалізації всіх своїх можливостей, в тому рахунку і засобами 
туризму, пов’язана з досить впливовою суспільною тенденцією сьогодення, зумовленою 
“потребою самоактуалізації”, що набула статусу соціально цінної потреби в сучасному 
суспільстві; по-третє, проблема туристичної активності людини постає ключовою у вирішенні 
багатьох соціально значущих завдань суспільного розвитку. Звернення до проблеми туризму 
як складової життєдіяльності людини обумовлюється невпинно зростаючим масштабом і 
різновекторністю туристичної активності сучасної людини, роллю туристичного дозвілля в її 
життєдіяльності та в пошуках власного сенсу буття. Нагальною потребою сьогодення є аналіз 
людини саме в повноті всіх її життєвих сил, надій, сподівань, потреб. 

Серед український дослідників, які заклали засади соціального дослідження туризму, 
варто назвати таких авторів, як: В.К.Федорченко, І.М.Мініч [1], В.І.Цибух [2], В.А.Зінченко 
[3], О.В Головашенко [4], Е.В. Слободенюк [5], О.М.Варипаєв [6] та інші. Метою написання 
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цієї статті є поглиблення уявлення про туризм як атрибутивну якість життєдіяльності сучасної 
людин, як спосіб подолання людиною граничності її повсякденного буття. 

Концепт "туризм" має два вектори в семантичному полі - особистісний (туристична 
активність людини) та інституціональний (туристична діяльність підприємств, установ, 
організацій, фірм  з організації туристичної активности людини і задоволенню її туристичних 
потреб). Підгрунтям туристичної активності людини є  її потреби розширити за допомогою 
туризму  горизонти повсякденного буття, реалізувати себе як творчу особистість, досягти  
завдяки  цьому вищих щаблів соціально-економічної та духовно-політичної ієрархічної 
системи суспільства. Прагнення людини до туристичних подорожей обумовлено такими її 
сутнісними рисами як пізнавальна та творча активність. Туризм сприяє подоланню застарілих 
світоглядних та життєво-практичних стереотипів, обумовлених повсякденною реальністю та 
соціальним середовищем життєдіяльності особи. 

Повсякденне буття людини з його повторюваністю і щоденною монотонністю життєвих 
кроків спонукає людини шукати "виходи невдоволення  або втоми" від усталених процедур її 
життя. Бажання отримати нові відчуття,  випробувати себе в нових соціальних та природних 
обставинах, обумовлює туристичну активність особи. Прагнення до туристичних подорожей 
має на меті отримання нових почуттів, задоволення туристичного інтересу. Останній має на 
меті  отримання  безпосередньо самим туристом об’єктивної інформації, певних емоцій (не 
тільки позитивних, а й за допомогою екстремального туризму - певного рівня негативних), 
задоволення приватних потреб туриста. Формування туристичних  інтересів людини 
здійснюється як шляхом соціалізації та передачі соціального досвіду попередніх поколінь, так 
і шляхом набуття власного туристичного  досвіду. Туристичний інтерес містить в собі 
соціально-типове, індивідуальне та специфічне. Інтереси як елемент свідомості відображають 
внутрішню готовність людини до дій по задоволенню її потреб і досягненню цілей засобами 
туристичної активності. 

Мотиви туристичної активності можуть бути самими різноманітними і залежать від 
багатьох факторів. Серед них - і вік, і рівень доходів туристів, і національні особливості, і 
навіть мода. Проте серед всього різноманіття мотивів можна виділити найбільш типові: 

-  турбота про збереження здоров'я – тури з лікуванням, масажем і іншими процедурами 
для сімей, інвалідів, тури з оздоровчими видами спорту;  

-  заняття спортом – тури, що дозволяють займатися в період відпустки такими видами 
спорту, якими більшість людей не мають можливості займатися регулярно протягом року 
(гірські лижі, теніс, гольф, планерний спорт, кінний, парусний спорт, серфінг віндсерфінг, 
підводне плавання, і багато що інше);  

- вивчення іноземних мов, навчання різним видам спорту, професійні програми навчання 
(менеджмент, маркетинг, економіка і ін.),  повчальні тури по інтересах (кулінарія, екологія, 
астрономія тощо);  

- можливість для самовираження і самоствердження. Ця група включає так звані 
пригодницькі тури: висококатегорійні туристські походи, кругосвітня подорож на теплоході, 
африканське сафарі, полювання на верблюдах, підкорення гірських вершин, підводне 
полювання і різні експедиції.  

- можливість зайнятися улюбленою справою (хобі). Для таких людей існують спеціальні 
тури для автоаматорів, для спортивних уболівальників на спортивні змагання, чемпіонати і 
олімпіади, для паломників, для колекціонерів, для гурманів тощо; 

- вирішення ділових проблем – бізнес, участь у  конгресах, виставках тощо;   
- розвага і потреба в спілкуванні з іншими людьми. Це в основному подорожі в святкові 

дні з розважально-пізнавальною програмою; 
- задоволення цікавості і підвищення культурного рівня. Ці завдання розв'язуються у 

всіх названих вище турах, але основну роль вони грають: у пізнавальних турах по знаменитих 
містах, столицях, історичних і культурних центрах; у театральних турах по знаменитих 
оперних залах, концертах і балетах; у літературних турах по місцях дії відомих літературних 
творів тощо. 
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Мотиваційний комплекс туристичної активності людини містить в собі такі основні 
вектори: - зміна повсякденних обставин життя, зняття стресу, відпочинок, лікування; - 
можливість побути трохи в іншій соціальній ролі, в іншому образі життя, витратити вільно 
гроші, які накопичував  довготривалий період, відчути себе заможньою людиною з "вищого 
суспільства", яка може собі дозволити вишуковані дозвілля та розваги; - вичення та 
знайомство з новою культурою та способом життя, звичаями та національною кухнею; - 
зустріч  з новими людьми, друзями, родичами,  вивчення умов для потенційного бізнесу в цій 
місцевості; -  паломництво;  -  шоппінг тощо. 

До основних детермінант формування туристичної активності людини відносяться: 
рівень соціально-економічного і політичного розвитку суспільства, рівень розвитку 
громадянського суспільства і стабільність ринкових відносин, лібералізація політичних 
режимів і туристичного законодавства, рівень розвитку туристичної індустрії та туристичної 
інфраструктури. 

Туристична активність людини стає невід’ємною складовою її життєдіяльності і 
обумовлюється цілями, потребами, світоглядними настановами індивіда, а також соціальними 
нормами  та інститутами,  що регулюють туристичний простір і господарську діяльність 
суб'єктів туристичної діяльності. Туристичний простір має своїм  призначенням створення 
суспільно затребуваного  туристичного продукту, що задовольняє різноманітні інтереси 
туристів.  

До основних способів пізнання і перетворення світу, що були створені людством 
протягом всієї історії його існування і до яких відносять: міф, філософію, релігію, мистецтво, 
науку, реально-практичну діяльність, в останній час приєднався і туризм, як оригінальний 
спосіб бачення й розуміння людиною власного буття та шляхів його вдосконалення.  

Сучасний світ характеризується масовим тимчасовим і добровільним переміщенням 
(входженням, “зануренням”) масових людських потоків в інше соціокультурне, природне та 
географічне середовище з метою досягнення нового духовного горизонту, збагачення 
внутрішнього духовного світу. Це зумовлено інтенсивним збагаченням спектра вітальних, 
культурних і духовних потреб сучасної людини, поглибленням багатоаспектної взаємодії 
соціумів, універсалізацією та глобалізацією системи економічних, політичних, культурних і 
комунікативних зв’язків, а також  розвитком засобів комунікації. Водночас такі масові 
подорожі людей в інше соціокультурне середовище прискорюють процеси економічної та 
культурної взаємодії соціумів, інтенсифікують щільність міжкультурної комунікації та 
спонукають соціально-економічне просування певних регіонів. Людина, що подорожує, має 
можливість досягти нових світоглядних обріїв, а саме - набути більшої світоглядної свободи і 
таких її рис як толерантність, глибина та об’єктивність знань про оточуючий світ, соціально-
конструктивна спрямованість життєвої стратегії. 

Сьогодні світ став відкритим і подорож перестала бути чимось екзотичним. Подорожі 
стали безпечними, і всі розуміють, що це стало можливим завдяки цивілізаційному процесу. 
Справжня мета подорожі полягає в зміні самого себе шляхом зіткнення з іншим. Сучасні 
люди стають на превеликий подив все більш схожими один на одного. Вони живуть в 
однакових житлах, їдять однакову їжу, носять стандартний одяг. Освіта і робота теж стають 
однаковими. Де сьогодні ще може зустрітися інший? Саме туризм виступає шляхом до 
подолання одноманітності повсякденності і способом повернутися до себе  і проаналізувати 
своє життя через порівняння з іншим. Туристична спроможність особи характеризує міру її 
індивідуальної та соціальної свободи. Тільки вільна людина спроможна здійснювати 
туристичні подорожі, як реальні, так і віртуальні. Туристична активність особистості сприяє  
пошуку суб'єктом добра і є спробою уникати зла. Освоюючи інші культури, особа тим самим 
набуває певної спрямованості в боротьбі проти дезорганізації  

Туризм виступає  соціальнім  амортизатором деструктивної активності індивіда, він  
фіксують факт незадоволеності повсякденними  враженнями, бажання  індивіда змінити певні 
засадничі структури свого повсякденного життя.    У ліберальній цивілізації такими 
соціальними  амортизаторами є свобода друку, парламент, що включає опозицію, 
демонстрації, вибори  тощо. 
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Певний стан соціально-економічного розвитку того чи іншого суспільства обумовлює 
розвиток певних видів туризму. Це змінює, іноді кардинально, повсякденну ходу життя 
індивіда. Закономірною є тенденція, яка проявляється в зростанні масштабу туристичної 
активності сучасної людини, посиленні впливу  туризму на життєдіяльність індивіда, на 
реалізацію його творчого  потенціалу, на розширення меж  індивідуальної свободи, на 
збільшення кросскультурної складової туристичного досвіду, на  зростання  його  соціальної  
ефективності, що проявляється в використанні соціальних та індивідуальних засад 
облаштування в соціокультурних системах, що відвідав індивід під час здійснення 
туристичних подорожей. Розвиток новітніх технологій зумовив використання  сучасною 
людиною для подолання одноманітності та в звязку з відсутностю новизни в  повсякденному 
бутті  віртуальних подорожей  в  інші соціокультурні  і просторово-часові виміри.  Обсяг 
останніх зростає в звязку з такими  їх характеристиками як : доступність ( в тому рахунку і 
для осіб, що  фізично, фінансово або соціально обмежені в  здійсненні туристичній 
активності), безпечність, інтерактивність,  необмеженність вибору дестинації та свобода 
туристичної творчості під час здійснення віртуальної подорожі. 

Феномен мандрівництва був споконвіч притаманний українській культурі і світоглядним 
орієнтаціям українців. Поява особистості мандрівника на рівні поширеного явища народного 
життя українців була обумовлена специфікою осмислення українцем навколишнього 
простору і системою його життєвих цінностей, що сприяло  розвитку туристичної активності, 
яка стає важливим чинником діалогічного культурного обміну з оточуючим світом. До Х1Х 
століття  просліджуються такі типи мандрівників – каліки- перехожого,  "мандрівного ченця", 
прочан до святих місць та чумаків, що здійснювали обіг деякими товарами (наприклад, сіллю) 
і виступали попередниками сучасних представників малого бізнесу  та ділового туризму. 
Український філософ-мандрівник XVIII сторіччя Григорій Сковорода зумів зайняти цілісну 
філософську позицію саме завдяки мандрівництву, яке розмикає обмеженість індивідуального 
буття і  відкриває духовний світ людини осяганню-прозрінню трансцендентного Божества. 
Його вираз - "жизнь  есть путешествие" носить світоглядно-установчий характер для 
українського етносу. 

Образ народного мандрівника, що функціонує в тисячолітньому культурному полі 
України, стоїть поза будь-якими інституціональними і соціально-ієрархічними рамками, 
сповідає неортодоксально релігійний світогляд і світорозуміння,  і виступає символом 
свободи і носія мудрості. 

Для України, як і для багатьох країн світу, туризм є  чинником соціально-економічного 
підйому, фактором вдосконалення суспільних відносин, становлення неформальних 
соціальних інститутів, котрі конституюються як суттєві складові громадянського суспільства. 
Туризм, за умови його належної організації та регулювання, є ефективним соціальним 
інститутом, який може продуктивно розв’язувати невідкладні  економічні та соціальні 
проблеми сучасного  українського суспільства, прискорювати вироблення ним моделей, 
програм і стратегій глобальної співпраці на світовому туристичному ринку у напрямку 
досягнення якісно нового рівня суспільного розвитку. 

Підсумовуючи викладене, зазначимо, що розвиток туризму підкреслює “невичерпаність” 
культурно-історичного та індивідуально-діяльнісного потенціалу людства на початку ХХ1 
століття. Відповідно до даних Всесвітньої Туристичної Организаціі, в 2004 році 
подорожувало 763 млн. чоловік, тоді як в  у 2000 році -  668 млн., а в 2020 році 
передбачається, що ця цифра сягне 1,56 млрд.[7]. Головними чинниками, що визначатимуть 
зростання туристичної активності людини в найближчий час є:- процеси світової глобалізації 
і інтеграції, які створюють об'єктивні передумови зростання ділового і освітнього видів 
туризму, що залучає до своєї орбіти все нові  верстви населення; - глобальна інформатизація 
суспільства, що полегшує і прискорює задоволення різноманітних туристичних потреб 
індивіда в найкоротший час; - зростання доходів населення промислово розвинених країн в 
поєднанні з розширенням індустрії розваг і відпочинку, що робить акцент на створенні віяла 
потреб все більш різноманітних видів соціального спілкування, серед яких туризм не має собі 
рівних по ступеню різноманітності; - поява нового феномена – «сенсорного голоду» 
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населення, що посилюється унаслідок швидкої автоматизації і інформатизації робочих 
процесів, індивідуалізації трудових операцій і стресу, визначуваного зростанням конкуренції, 
глобальної політичної та соціально-економічної нестабільності. Туризм є унікальним 
чинником, здатним різноманітити  повсякденне буття людини, зробити його більш 
осмисленим і духовно багатше. 
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УБЕЖДЕНИЕ КАК ФОРМА ПРАКТИЧЕСКОГО ОСВОЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ 

 
Исходным и необходимым признаком любого убеждения, независимо от глубины и 

направленности, в современной науке признается наличие определенных концепций, под 
которыми имеется в виду совокупность взглядов и представлений об окружающей 
действительности. В их содержание включены идеи, относящиеся к различным областям 
жизни: науке и политике, экономике и обычным житейским делам. Возникают они при оценке 
как единичных событий и фактов, так и сложных социальных либо природных процессов. 
Глубина определяется достигнутым  общим уровнем  развития  научных  знаний в  области 
естествознания, общественных наук, а также культурного развития отдельной личности. 

Вместе с тем, заметим, что концепции определяют познавательную сторону - наличие 
той или иной информации об окружающем мире. Но такая информация не становится 
убеждением, таковое качество она приобретает лишь тогда, когда "обогащается" 
эмоционально-волевым отношением личности к заложенному в ней содержанию. 

Человек испытывает потребность в осознании действительности, оценке последней под 
влиянием материальных или духовных факторов и на этой основе проявляет желание, волю, 
иными словами деятельно-практическое отношение к реализации идеи и вытекающих из нее 
практических последствий. Идея лишь тогда становится убеждением, если она апробирована 
опытом, реально проводится в жизнь, проявляясь в действительности. 

Целью настоящей статьи, исходя из анализа феномена убеждения, его аспектов, 
факторов формирования, является идентификация последнего как специфической формы 
практического освоения действительности. 

На формирование убеждений в социальной сфере оказывают влияние различные 
факторы, где основными являются  гносеологический, логический, прагматический. 
Гносеологический фактор - это объективное, независимое от воли субъекта качество 
информации, выраженной в концепциях, в одних случаях она может быть истинной, 
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правильно отражать реальные процессы действительности; в других - ложной, основанной на 
заблуждениях;  в-третьих,  - быть лишь частично истинной. Качество информации  оказывает 
существенное влияние на формирование убеждений, но вряд ли является единственным 
фактором. Недостаточно иметь истинную концепцию, необходимо, чтобы субъект осознал 
данное как истинное и кроме этого необходимо, чтобы данная информация совпадала с его 
жизненными интересами. Не исключено, что на основании данной концепции может 
сформироваться убеждение, противодействующее ее реализации, не совпадающее и 
противоречащее социальным интересам. 

Логический фактор связан с осознанием факта обоснованности принимаемых суждений 
либо принятия их без основания. Признание истинности или ложности суждения в силу 
рациональной обоснованности и доказанности  придает суждению статус достоверного 
знания; признание истинности или ложности суждения без рационального обоснования, а 
лишь на основе доверия означает принятие его на веру. 

"Прагматический" фактор позволяет выделить социально-ценностную ориентацию 
личности, как фактор, влияющий на формирование убеждения. 

Исходя из этого, формируемые убеждения основываются на принятии информации на 
основе знания и веры; на признании истинности и выявлении ложности; в социально-
ценностном аспекте на заинтересованности либо незаинтересованности субъекта в 
реализации. Сочетание различных факторов формируют волевое отношение - действовать 
либо противодействовать осуществлению идеи. 

Анализ "убеждения" дает возможность выделить составляющие содержания понятия: 
во-первых, наличие определенных идей, лежащих в основе убеждения; во-вторых, 
необходимая гносеологическая характеристика данных идей; в-третьих, логическое 
обоснование суждения, выраженного в концепциях, идеях; в-четвертых, это социально-
ценностное определение личности или социальной группы;  и, наконец, в-пятых, волевая 
активность человека. 

Кроме этого многофакторный анализ "убеждения" позволяет выявить некоторые 
аспекты понятия, способ формирования, насколько убеждение наполняется содержанием. 
Важно различать, в данной связи, сознательные и стихийно формируемые убеждения, 
которые отличаются   приоритетом источника  информации. Убеждения, так или иначе, 
являются результатом взаимодействия веры и знания. Стихийные убеждения формируются на 
основе веры, когда во взаимосвязи знание - вера "больше" веры; сознательные же опираются 
на обоснованные знания. Стихийно формируемые убеждения, как уже указывалось выше, 
основываются на принятии идей без рационально-критического обоснования и объяснения. 
Исходная посылка в данном случае не доказывается и не проверяется, а воспринимается под 
воздействием определенного авторитета (личного или коллективного), либо под 
непосредственным влияние социального интереса. Человек часто не понимает или просто не 
задумывается над вопросом о том, проверялись ли вообще сами концепции и каков 
"механизм" их обоснования. В контексте религиозной веры, хотя и ставится вопрос о 
доказательстве  и познании, но "истина" не обосновывается рационально, принимается  как 
"откровение" тем, кто уверовал. 

Сознательный характер убеждение принимает в процессе формирования на основе 
знаний. Особенность такового - это обоснованное в пределах достигнутых знаний 
рационально аргументированное рассуждение. Стихийно формируемому убеждению, 
основанному на вере, противостоит сознательная, рационально-критическая оценка с 
отчетливым пониманием гносеологической природы и социально-прагматической функции 
идей. 

В данной связи весьма смело будет предположить, что существуют убеждения, 
основанные на интуитивном суждении, где интуиция представляется нам как форма 
непосредственного умозаключения, в котором отсутствуют опосредующие выводы. 
"Интуитивное" убеждение предваряет, предвосхищает будущий результат продуктивной 
деятельности. Такой вид убеждения было бы точнее назвать предубеждением, которое 
отличает " неясность, неустойчивость, наличие  вариаций, фрагментарность... И логика 
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должна приложить известные усилия, чтобы сделать его явным и недвусмысленным, 
устранить смешение различных форм знания, осуществить некую стандартизацию, чтобы 
эксплуатировать его" [1, 17]. Посредством интуиции разум интегрально схватывает вначале 
объект как целое, нерасчлененное, формирует определенные убежденность и убеждение, и 
только потом переходит к теоретическому анализу и синтезу, практической деятельности. 

Другим аспектом убеждения является истинность убеждения, которая связана 
личностным осознанием обоснованности принимаемых концепций либо принятием их без 
основания. Под обоснованием имеется в виду  применение проверенных практикой методов 
подтверждения новых результатов и рациональных способов аргументации. Признание 
истинности или ее ложности в силу достаточной рациональной обоснованности, или 
доказанности, придает данной концепции статус достоверного знания. Но вместе с тем, статус 
знания принимают и такие концепции, степень обоснованности которых недостаточна для 
признания их достоверными; в данном случае концепции считаются обоснованными с той или 
иной степенью вероятности. Признание же истинности суждения, основанного на вере, 
означает признание без рационального  обоснования. 

Аксиологический аспект убеждения коренится в том, насколько наши убеждения 
способны сделать то, что мы должны доверить им. Главную роль в данной связи играет 
социально-ценностная функция убеждений, то, что А. Швейцер называл "этическим духом". 
Следует различать гуманистические и антигуманные убеждения. Придерживаясь 
гуманистических убеждений, человек сохраняет способность к созиданию. Оказавшись же "во 
власти" антигуманных убеждений, человек утрачивает верность самому себе и легко впадает в 
заблуждение. 

"Масштабы власти этического духа, - писал А. Швейцер, - стали очевидными в ХVІІ и 
ХVІІІ столетиях. Под его воздействием народы Европы вырвались из средневековья, 
избавившись от суеверий, процессов над ведьмами, пыток и других освященных традиций 
проявления жестокости и глупости. На смену старому пришло новое, неизменно поражающее 
всех, кто прослеживает этот процесс. Всем, что у нас было и есть подлинного и человеческого 
в культуре, мы обязаны этому взлету этического духа"[2, 496]. 

В дальнейшем "этический дух" теряет свою силу, - главным образом потому, что не смог 
найти обоснование своей сущности, этической сущности, в познании мира, вытекавшем из 
естественно - научного исследования, и как результат - консерватизм, догматизм... История 
изобилует примерами реализации антигуманных убеждений - фашизм, нацизм, войны и так 
далее. От того, что "созревает" в убеждениях отдельных людей, а тем самым и в убеждениях 
целых народов, зависит возможность или невозможность созидания, прогресса, возможность 
или невозможность мира. Но каковы же пути и возможности "победы" гуманистических 
убеждений? Безусловно, формирование убеждений происходит под влиянием сознаваемых 
настоящих и будущих интересов - материальных и духовных. На формирование интересов 
всегда оказывает влияние  и профессиональная принадлежность, и культурные тенденции, и 
нравственные устои, и тому подобное. 

В процессе усвоения и передачи культурной традиции человек не просто актуализирует 
цели и задачи прошлого этапа развития, но обогащает культуру новыми смысловыми 
сочетаниями, родившимися в недрах практической деятельности. Культурное творчество 
отражает, кристаллизирует в себе фундаментальные основы человеческого бытия, здесь идет 
постоянное столкновение крайностей прекрасного и безобразного, нравственного и 
аморального,  драматического и комического - словом, всего того, что составляет 
неотъемлемые черты человеческого существования. И культура, разрешая подобные коллизии 
своими специфическими средствами, образует как бы нервный центр духовной и 
практической ориентации человека, позволяя обрести надежду и устойчивость в окружающем 
мире. 

Именно повышение уровня культурного развития человека, совершенствование знаний 
об окружающем мире - залог торжества гуманистических убеждений, и как следствие, 
обновление всех сфер общественного развития. "Если этический дух  окрепнет настолько, что 
сможет увести нас от наносной внешней культуры назад к опирающейся на гуманистические 
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убеждения внутренней культуре, он, через нас воздействует и на других. Все люди, в том 
числе и самые отсталые и полуцивилизованные, несут в себе как существа,  наделенные даром 
сочувствия, способность к усвоению гуманистических убеждений. Эта способность таится в 
них как горючее, ожидающее лишь, чтобы пламя подожгло его"[2, 497]. 

Одним из аспектов понятия "убеждение" является его формальность, или модель 
построения. 

Проведенный концептуальный анализ позволяет эксплицировать эпистемические 
контексты, содержащие термин "убеждение" в виде следующего выражения: "S отражает U, 
где: S - субъект, U - объективная действительность; глагол "отражает" предполагает 
осознание идеи и готовность к реализации идеи субъектом. 

 Зависимость между убеждением и его "составляющими" обладает свойствами 
функциональной связи. Убеждение (С) представляет собой процесс, функцию (f) для субъекта 
(S) отражения объективной  действительности (U), основополагающими которого является 
вера (F) и знание (К), их взаимосвязь (F/К), а также логический статус (L), ценностная 
значимость (V) и способность реализации (r). Символически функциональная зависимость 
может быть выражена как 

СSU = f (F/K, L, V, r) 
Вместе с тем, убеждение также занимает  определенное место в "архитектонике" 

познавательного процесса. Выступая как результат взаимодействия веры и знания, убеждение 
имеет также и психологическую окраску, которую придает формированию понятия феномен 
убежденности. Исходя из  того, что убежденность, в эпистемическом плане, есть мера 
взаимосвязи веры и знания, а убеждение есть специфическая форма отражения объективной 
действительности, основанная на вере либо знании в эпистемическом плане, - то общая схема 
может выглядеть следующим образом: 

 
    Убежденность 

 
   Вера               мера        Знание 

 
 
a priori      a posteriori 

 
 

 
 
 

          убеждение 
 
 
 
Специфическая форма отражения 
Взаимосвязь веры и знания не статический, но развивающийся диалектический процесс. 
В этом процессе прослеживается не только взаимосвязь веры и знания, но также 

взаимосвязь веры и убеждения, знания и убеждения. 
Выше уже было показано, что равно как вера может выступать основой знания, так и 

знание может предполагать веру. 
Но как видим, взаимосвязь веры и знания, знание непосредственно и вера 

непосредственно могут вызвать к жизни другое явление, а именно убеждение. В этой связи, 
знание и вера являются причиной "рождения" убеждения, которое в свою очередь, являясь 
результатом действия причины, становится следствием. 

Подытоживая рассмотрение настоящих вопросов, необходимо еще раз подчеркнуть, что 
убеждение - реальное явление, причинно обусловлено действием веры и знания. В месте с 
тем, убеждение воздействует и на свои причины, тем самым изменяя и трансформируя их, 
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наполняя новым содержанием, таким образом, во взаимосвязи вера - убеждение - знание 
обнаруживается причинно - следственная связь. Причем, во взаимодействии причины и  
следования прослеживается постоянное влияние их друг на друга,  в результате чего 
происходит изменение, как причины, так и следствия. 

Опосредованная опытом взаимосвязь веры и знания и, как результат последней - 
убеждение, детерминируют, обуславливают познавательный процесс, являясь причиной 
процесса перехода от созерцания к абстракции, от абстракции к мышлению, оперированию 
категориями, понятиями и, наконец, от мышления к практической деятельности. Убеждение, 
как специфическая форма субъективного отражения объективной действительности, 
выступает фактором и составляющим элементом познавательного процесса, главной целью 
которого является достижение объективной истины, где убеждение выполняет функцию 
"приближения" к истине. Во взаимосвязи веры и знания, их основных составляющих 
прослеживается действие основных законов диалектического развития: закона взаимного 
перехода количественных и качественных изменений, закона единства и борьбы 
противоположностей, закона отрицания отрицания. 

Как видим, взаимосвязь веры и знания, где мерой взаимосвязи является убежденность, - 
выступает как закономерность познавательного процесса, так как она есть необходимый, 
обусловленный определенными причинами процесс, который в свою очередь обусловлен 
действием основных законов диалектики. 

В процессе практического освоения действительности человек познает окружающий 
мир. Источником и побудительной силой активности человека, безусловно, являются 
общественные потребности, выражающие связь объективной исторической необходимости с 
социальным субъектом. Приспосабливаясь к внешним обстоятельствам своего бытия, человек 
изменяет и совершенствует себя. Действительно, саморазвитие и самоутверждение человека  
в предметном мире требует преодоления не только сопротивления материала, но и самого 
себя в процессе исторического движения. И именно объективная потребность в саморазвитии 
является основой активности человека. 

Информационный бум, который постиг современного человека, привел к потере 
приоритетов, основ дальнейшего развития, выразившийся в кризисе идентичности 
окружающему миру. Человек, порой, подобно древнекитайскому мыслителю Чжуан-цзы, не 
знает, то ли ему приснилась бабочка, то ли он снится бабочке. И преодоление этого видится в 
оптимизации взаимосвязи веры и знания, как основы постижения окружающего мира.  
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РЕЦЕНЗІЇ 
 

Г.В. ВОРОНОВА  
 

ФІРМА В ДИСКУРСІ ОРГАНІЗМЕНОЇ ІДЕЇ: ПРО МОНОГРАФІЮ  
В.П. БЕХА І А.В. ГАШЕНКА 

 
Нещодавно побачила світ монографія доктора філософських наук В.П. Беха та кандидата 

філософських наук А.В. Гашенка „Фірма в дискурсі організменної ідеї” (Суми: ВТД 
„Університетська книга”, 2006. -376 с.). У монографії автори висвітлюють явище 
ноосоціогенезу, як геологічного процесу космологічного походження. При цьому доводиться, 
що соціальний світ є оригінальним видом живої розумної субстанції енерго-інформаційного 
походження на відміну від білково-нуклеїнового субстрату, життєдіяльність якої  
розкривається і стало функціонує у організменій формі.  

Дана робота носить інтегративний характер і складається з двох частин, що утворюють 
органічну єдність, оскільки зміст першої є дискурсом, завдяки якому когнітивними засобами 
відбувається відтворення змісту другої частини – саморозгортання  соціального організму 
фірми на основі її фенотипу або внутрішньо фірмової системи цінностей.  

У першій частині роботи, що має назву «Дискурс організменої ідеї» висвітлено 
концептуальне розуміння цього терміну. Автори наголошують, що  поняття дискурсу, яке 
спочатку розроблялося в галузі лінгвістичних наук, дедалі більше поширюється на інші сфери 
знання і набуває щораз ширшого тлумачення.  

У роботі дискурс розглядається не просто як вживання певного категоріального апарату, 
що обслуговує життєдіяльність такого явища як «організменна ідея», а як символічна 
репрезентація соціального світу, як його вироблення, теоретичне обґрунтування його 
системної цілісності і репрезентативного подання окремих її підсистем. Отже, автори 
розуміють дискурс як соціальний факт або процес, форма взаємодії дослідників різного 
спрямування та їхніх свідомостей, роблячи в такий спосіб наголос на формуванні і аналізі 
механізму функціонування соціального організму фірми.  

У другій частині, що має назву «Фенотип фірми або внутрішньо фірмова система 
цінностей найпростішого соціального організму» подається алгоритм застосування  ідей 
організменого устрою соціального світу для проектування соціальних систем, що входять до 
складу цілого. На прикладі виробничої фірми аналізується генезис на основі 
культурологічного ядра (фенотипу), морфологія та функціонування специфічної полевої 
системи інформаційно-енергетичного походження. Значна увага приділяється характеристиці 
елементної бази сучасної виробничої структури та механізму саморуху соціального організму 
фірми. Наводиться модель соціального організму фірми. 

Дослідники доводять, що сутність внутрішньофірмових цінностей полягає в бутті 
смислів-символів, які забезпечують морфологічну цілісність і функціональну самодостатність 
існування фірми, утворюють культурологічне ядро (фенотип) соціальної системи, що 
детермінує за підтримки людського фактору самопородження соціального організму фірми та 
забезпечує йому не тільки гомеостаз, але й сталу еволюцію в межах культурологічного поля 
соціального організму країни. До ціннісної системи фірми входять як матеріальні, так і 
духовні елементи.  

Фенотип (культурологічне ядро) соціального організму фірми, що є органом смислу в 
його структурі, складається, на думку авторів, з чотирьох (за кількістю сфер суспільства) 
системнонавантажених мислеформ – енерго-інформаційних двійників: сукупного робітника, 
засобів виробництва, технологій виробництва і типів організації виробництва, системність і 
цілісність яких детермінується, з одного боку, механізмом виробництва товарів і послуг, а з 
іншого, – соціальним організмом країни, який диктує морфологію і параметри 
функціонування фірмі як його частині. 

Критерієм якості самореалізації фенотипу даної соціальної системи в просторово-
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часовому вимірі автори правомірно вважають корпоративну культуру, яка, з одного боку, не 
залежить від суб’єкта, оскільки виростає з глибин семантичної реальності, а з іншого, – 
обумовлюється ментальністю суб’єкта ринкової діяльності і складається з чотирьох елементів, 
що відповідають складовим культурологічного ядра фірми, а саме: культури праці, культури 
виробництва, технологічної та організаційної культури. 

Механізм впливу на робітника системи цінностей базується на принципі актуалізації, 
збудженні ціннісної свідомості особистості, завдяки чому робітник входить у резонанс із 
фенотипом фірми, знаходить там відповідний сенс як символ, – сигнал, – стимул, – мотивацію 
до спільної дії з іншими учасниками ринкових відносин у вимірі функціональних зобов’язань, 
обумовлених суспільним поділом праці та закономірностями міжособистісного спілкування, 
що веде (за Е. Дюркгеймом) до появи двох видів соціальної солідарності: механічної та 
органічної. У такому розумінні особистість – це відкритість всесвітній потенційності, 
здатності потрапляти з нею в резонанс. 

Таким чином, автори пропонують нам оригінальну концепцію фенотипу соціального 
організму фірми, до якого включено чотири основні елементи, а саме: сукупного робітника, 
засоби виробництва, технології виробництва, тип організації виробництва – і визнали 
корпоративну культуру з її складовими (культурою праці, культурою виробництва, 
технологічною культурою та організаційною культурою) критерієм зрілості ціннісного 
субстрату, що лежить в основі будь-якої виробничої форми: державного підприємства, 
приватної фірми, акціонерного товариства, міжнародного консорціуму. 

Ґрунтовно дослідивши соціально-філософські аспекти системи корпоративних цінностей 
у вимірі внутрішніх і зовнішніх чинників, автори  створили сприятливі умови для подальшого 
когнітивного пошуку та опрацювання даного явища з боку історичної, соціологічної, 
політологічної, правової, управлінської, культурологічної, акмеологічної, етичної, естетичної, 
аксіології, кваліметрії та інших наук.  

Монографія «Фірма в дискурсі організменої ідеї» рекомендується для користування 
науковцям, докторантам, аспірантам, магістрам, викладачам соціальної філософії, соціології, 
культурології, політології, етики, управлінських та суміжних дисциплін, а також всім тим, хто 
цікавиться питаннями проектування, конструювання, модернізації та оптимізації соціальних 
систем. 

В.С. БОТНЕР 
 

НОВАЯ КНИГА О ПЕРЕВОДЕ 
 

В издательстве «Просвіта» вышла интересная и нужная книга9 доцента кафедры 
английской филологии Запорожского национального университета И.Н.Шамы. Книга 
называется «Перевод – искусство понимать…» и предназначена для переводоведов, 
литературоведов и стилистов, а также для всех тех, кто интересуется проблемами 
художественного перевода. 

Интерес к переводу сегодня велик как никогда, и каждое исследование, появляющееся в 
этой области, становится, без преувеличения, событием. Рецензируемая книга – не 
исключение. Она выполнена в русле общенаучного тезаурусного подхода (от греч. thesaurus – 
сокровище, запас), появившегося в научном обиходе в конце ХХ - начале ХХІ вв. Суть этого 
подхода заключается в  систематизации свода преставлений о той части мировой культуры, 
которую на основе образной системы может освоить читатель, представляя собственную 
субъективную картину художественного мира. 

В области художественного перевода такой подход позволяет по-новому взглянуть на те 
трудности, которые неизбежно возникают при попытке «перевоссоздать» оригинал на другом 
языке, перевоплотить его в рамках иной культурной традиции. 

Несмотря на то, что в Предисловии говорится, что в книге нет «теоретических разделов», 
читатель столкнётся с достаточно глубоким теоретическим обоснованием  необходимости 

                                                 
9 Шама И.Н. Перевод – искусство понимать… - Запорожье: «Просвіта», 2005. – 240с. 
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интерпретации исходного текста на основе системы символов, выработанной человечеством 
на протяжении многих столетий. Такой взгляд на оригинал сквозь многовековые символы 
культуры позволяет глубже проникнуть в смысл сказанного автором, увидеть и понять то, что 
оказывается скрытым от интерпретатора, коим, по сути дела, является переводчик, при 
анализе иных контекстуальных уровней текста-источника. 

Автор книги выбрала для анализа произведения, разнообразные и по жанру, и по 
переводческим проблемам, ими порождаемыми. Некоторые из этих текстов особенно трудно 
поддаются переводу, другие, напротив, кажутся лёгкими, но лёгкость эта обманчива. 

Среди писателей, чьи творения послужили материалом для исследования, В.Ирвинг, 
Н.В.Гоголь, Г.К.Честертон, С.Кинг, А.Митчелл, Й.Колфер, Г.У.Лонгфелло. Тем самым автор 
подчёркивает, что «символическая интерпретация исходного текста применима весьма 
широко и даёт объективные результаты, независимо от жанра или литературного направления 
оригинала». 

Произведения упомянутых выше писателей и поэтов сопоставляются с их переводами на 
английский (для Гоголя) и русский языки, выполненными известными мастерами Н.Трауберг, 
К.Гарнетт, Б.Томашевским и др. 

В книге представлена стройная система анализа, раскрывающая достоинства 
переводных текстов и указывающая на недостатки, препятствующие достижению 
адекватности перевода. При этом на примерах показано, как не просто сохранить 
информацию, заложенную в тексте оригинала, средствами другого языка, как вскрыть 
глубинные причины именно такой, а не иной организации художественной реальности 
исходного текста и сохранить их скрытый смысл в переводе. 

Особенно важным и интересным в работе И.Н.Шамы является соединение 
переводоведения и литературоведения, мифопоэтического анализа и лингвостилистического.  

В книге 14 разделов, большая часть которых посвящена непосредственно 
сопоставительному анализу символической системы исходного и переводного текстов. Автор 
детально останавливается на символике контакта, демонстрируя, как шаг за шагом этот 
контакт формируется писателем, и доказывая значимость символов для характерологического 
контекста. Более того, предпринимается весьма убедительная попытка доказать, что 
символика в характерологическом контексте напрямую влияет на развязку художественного 
текста. 

Интересно представлена проблема перевода на английский язык портретных описаний 
героинь «Вечеров на хуторе близ Диканьки» Н.В.Гоголя. Через призму символики И.Н.Шама 
заставляет читателей по-иному взглянуть на героинь гоголевских повестей, понять логику их 
поступков и степень их участия в сюжете. 

Кроме того, автор предлагает начертить своего рода «символическую карту» «Вечеров». 
Помогает ей в этом символическое хронотопирование оригинала, декодированное и 
осмысленное в рецензируемой книге. Дешифровка смысла, заложенного (через символы) в 
топонимах оригинала, делает заметными недостатки переводных текстов и очерчивает пути 
поиска переводческих соответствий, более адекватных оригиналу. 

В результате анализа символики антинормы в детективном рассказе И.Н.Шама приходит 
к неожиданным выводам. Она не только обосновывает сюжетообразующую роль этой группы 
символов в прозе данного жанра, но и утверждает, что правильно прочитанная символика 
может указать на преступника задолго до развязки. 

Особый интерес представляет раздел, посвящённый исследованию символов в 
поэтических текстах. Так, обращаясь к известному лирическому стихотворению 
Г.У.Лонгфелло «Стрела и песня», автор доказывает, что вычленив символы в оригинале, 
декодировав, поняв их, переводчик уяснит замысел художника, его истинное кредо.  

В своих наблюдениях И.Н.Шама достаточно убедительна, а анализ переводов, 
представленный в разделе «Зачем стрелу пускают в небо…», являет собой успешный образец 
для работы над другими произведениями, особенно если они недостаточно изучены в научной 
литературе. 
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Работа «Перевод – искусство понимать…» значительна ещё и тем, что автор является 
прекрасным переводчиком, о чём свидетельствует приведенный образец перевода 
стихотворения А.Митчелла «Потерпевшие крушение, или Голосуйте за Калибана!». 

Нужно отметить, что книгу отличает нацеленность на практический перевод. Она 
лишена «негативности» критического анализа. Ошибки и недочёты, отмечаемые в 
переводных текстах, не ставятся в вину переводчикам. Наоборот, автор пытается понять 
причину выбора переводческого соответствия и найти иной, более точный вариант. При этом 
часто приводятся собственные решения спорных, «затемнённых» либо трудных для перевода 
фрагментов. Комментарии к переводам и декодирование оригиналов выполняются на основе 
современных достижений в науке о переводе, в литературоведческой науке и в рамках 
современного герменевтического подхода к изучению взаимодействия культур. 

Книга вполне выполняет поставленную задачу «помочь переводчикам в преодолении 
возможных трудностей на пути к читателю художественного перевода, трудностей, связанных 
с искусством понимания». 
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